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Hooveris Už Smaugimą Ateiviu
A. Matulis pasiraitojęs ran

koves laksto ir šen ir ten vilio-

Man atrodo, 
kams geriausia tiktų 
pantaplininkai. 
sias užsiėmimas.' Kur tik rasi 
du, tris jų sukibusius nosis, 
tai ir girdisi: “čia negerai, ten 
blogai, tas asmuo šiokis, antras 
tokis. “ Ir taip kl^ga, kaip kū
mutės prie stiklelio. , Aišku, 
jog nonsensų, išmislų pa.s juos 
netrūksta.

jog sklokinin- 
vardas 

Tai jų vyriau-

KRISLAI
Pantaplininkai.
“Gerasis”.

Pirrnaa Lietuviu 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Worker*’ Daily) 

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedeldienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Islaimėsite 
Pasauli!
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damas iš darbininkų pinigus 
“geriem“ žmonėm. Jis tai jau 
nori būti pats “gerasis.“ Ant 
tiek paliko “geras“ ir “doras,“ 
kad jo “darbininkiška” sąžinė 
leido nubėgti į New Yorko L. 
D.S.A. 31 kuopą ir iš ten pa
griebus apie 32 doleriu nuvil
kti “Klampynei.“ Kad toji kuo
pa senai negyvuoja ir kad tur
tas, kokį ji turėjo, senai turė
jo būti atiduotas L.D.S.A. Cen
trui sykiu su visu archyvu, tai 
jam nesvarbu, bi tik jis “ge
rai“ “geriem“ žmonėm pasidar
bavo. Tai asmuo, kuris veid
mainiavo ir bandė įkalbėti svie
tui, jog jis nebus sklokininkas.

L. Pruseika su padūkimui 
puolasi ant L.D.S. Jam ten vy
rauja baisus “bimbizmas.” Vy
ras skerečiojasi be reikalo. L. 
D.S. buvo, yra ir bus darbinin
kų susivienijimu, nežiūrint ką 1 
iš jo norėtų padaryti oportunis
tai.

Kaip visi sklokininkai, taip ir 
L. Pruseika serga Napoleono 
manija. “Masės“ pas juos, 
“viskas“ pas juos. ALDLD. 
“didžiuma“ su jais, bet kuomet 
užsibaigė nominacijos ir paro
dė, kokios “masės“ už juos bal
savo, tai pasirodė, kad renega
tams nėra ko svajoti apie suda
rymą bent kokios žymės šioj 
organizacijoj. Tie didvyriai su
tiko savo “Waterloo.”

Dabar jie dūksta del L.D.S. 
Giriasi vyrai, bet tie pagyrai 
vėjais remti. Lietuviai darbi
ninkai netoleruos draskytoji! 
mūsų judėjimo, nežiūrint ko
kio fronto organizacijoj su jais 
reikės susidurti.

Jeigu Pruseika, Strazdas ir 
Butkus neįmato, jog darbinin
kų masės visuomet pasitikės la
biau organizacija, negu asme
nimis, tai jų nelaimė. Ir juo 
toliau, tuo aiškiau tatai galima 
įmatyti.

FAŠISTAI JAU VALDO 
TRIS VALSTIJAS

BERLYN.— Pasibaigus 
rinkimams, pasirodo, kad 
net trijose Vokietijos vals
tijose fašistai jau turi did
žiumą ir sudaro valdžią. 
Tos valstijos yra: Olden
burg, Brunswick ir‘Hesse.

NUSIŽUDĖ BURŽUJUS
Bridgeport, Conn.—O. C. 

Smith, 73 metų, stambus 
buržujus užsitroškino gazu.

I i

Iš Mainieriy Teismo
Mount Sterling, Ky.—Jau 

dvi savaitės eina teismas 
Jonės, Harlano mainierių 
vado, kuris kaltinamas 
žmogžudystėje. Viso buvo 
pašaukta 150 liudininkų. 
Desėtkai mainierių įrodė, 
kad policija padarė užpuo
limą ant mainierių ir kad 
mainieriai tik gynėsi nuo 
užpuolikų. Teismas eina 
prie pabaigos. Už dienos 
kitos laukiama nuosprend- v ♦ 
Z1O.

DEVYNIŲ METŲ DERY
BOS TARPE LENKIJOS 

IR SOVIETŲ SĄJUNGOS

Varšava.—Pasirodo, kad 
' per paskutinius devynis me- 
' tus eina derybos tarpe So- 
i vietų Sąjungos ir Lenkijos 
delei sudarymo nepuolimo 
sutarties. Vėl pradėta pa- 

, sikalbėjimai, bet vargiai 
' kas iš to išeis. Lenkija no
ri apginti savo imperialisti- 

: nes užmačias.
i __________

Sovietų Spauda prieš 
Atidėjimą konferencijos

—
Taip vadinama “nusigin

klavimo konferencija” turė
jo įvykti vasario mėn., 
1932 metais. Bet dabar

i Tautų Lyga planuoja tą 
konferenciją atidėti. Tam, 
matyt, pritaria Amerika. 
Sovietų Sąjungos spauda 
g r i ežčiausiai protestuoja 
prieš konferencijos atidė-

• liojimą. Pabriežia, kad ati- 
j dėliojimas reiškia imperia
listų ginklavimąsi prieš So
vietų Sąjungą.
I

< " i " r ;■ r ■■ , t j

Indijos Mahometoną
Protestas prieš Anglus
New Delhi.— Mahometo

nų masinis susirinkimas, pa
smerkė Anglijos imperialis
tų .aidžią, kuri jau ne tik
tai praktikoje, bet ir žod- 

j žiuose atsisakė gvarantuoti 
jų teises.

Kaip žinoma, Indijoje an
glai imperialistai nuolatos 
kursto indusus prieš maho
metonus, bei pastaruosius 
prieš pirmuosius, kad ang
lai lengviau galėtų laikyti 
pavergę tą milžinišką šalį.

REZIGNAVO FAŠISTŲ 
PARTIJOS SEKRETO

RIUS
Roma.—Mussolinio parti

jos sekretorius Giuriati re- 
| zignavo. Jo vietą užėmė 
! toks pats kruvinas fašistas 
(tūlas A. Starace.

r •

Maršuotojai Pasiuntė 
Telegramą Tom Mooney

Washington.— Gruodžio 
6 d. Alkanųjų Maršavimo 
susirinkime buvo aplaikyta 
nuo Tom Money telegrama, 

i kviečianti kovoti prieš alkį 
ir už politinių kalinių pa- 

i liuosavimą.
Alkanųjįj Maršavimo da

lyviai mušė Tom Mooney 
telegramą, sveikindami jį 
ir pasižadėdami kovoti už 
jo paliuosavimą. .

BEDARBIU APDRAUDOS IR TUO J AUTI- Į 
NES PAŠALPOS BILIUS, KUR WASHING
TONE PRIĖMĖ ALKAN. MARŠAVIMAS

| KATALIKŲ UNIVERSI- 
iTETO STUDENTAS MIS-’
ITERIŠKAI NUŽUDYTAS

W a shington.— Čionai 
! prie pat katalikų universi-

j studentas Jeremiah Calla
han. Galva suskaldyta ir 
visas apdraskytas. Spėja- 

| ma, kad kas nors jį univer

Šis Svarbus Bilius Tapo Priimtas Gruodžio 6 d., o Gruodžio 
7 d. Washingtone buvo Alkanųjų Maršavimo Demonstra- j 
cija ir Reikalavimas,kad Kongresas Jį Priimtų; Kongresas j siteto name užmušė ir iš 
ir Hooveris Atsisakė Išklausyti Bedarbių Reikalavimus: imetg Per
Dabar W Būt IšjadM Bedarbiai už Partaių ^Kompartijai 

Nariai BrooklyneNacionalis Alkanųjų Maršavimas, kuris atstovauja 
bedarbius ir dirbančius darbininkus, organizuotus ir ne
organizuotus, narius Amerikos Darbo Federacijos ir 
kovingų darbo unijų judėjimą, reikalauja iš Jungtinių 
Valstijų kongreso tuojaus priimti sekamą Darbininkų 
Bedarbių Apdraudos Bilių:

Už tuojaiitinę bedarbių apdraudą pilnomis algomis
1. Kad kongresas tuojaus įsteigtų federalės bedarbių mas. 

apdraudos sistemą ir kad ta sistema tuojaus įeitų ga- j Partijos Antro

HOOVERIS PASKELBĖ SAVO PROGRA
MĄ MARINIMUI BADU BEDARBIU IR 

SMAUGIMUI ATEIVIU DARBININKU
Drūtinkime Ateivių Gynimo Komitetus; Kovą prieš Perse

kiojimą Ateivių Sujungiame su Bedarbių Kova prieš Alkį

WASHINGTON.— Prezi
dentas Hooveris pasakė 
prakalbą Jungtinių Valstijų 
kongresui. Savo prakalbo
je jis patiekė valdžios, pro
gramą. O ta programa yra 
bjauriai priešdarbininkiška.

Brooklyn, N. Y.—Perei-1 Hooveris pasakė atvirai, 
tą pirmadienį įvyko Amai-j kad jo valdžia “griežtai 
gameitų_ unijos lietuvių lo- priešinga bile kokiam tie- 

į netiesiogi- 
selpimui bedarbių.” O

■

Hooveris užsimojo ant; 
ateivių

Ponas Hooveris savo pra
kalboje pasakė, kad jis sto
ja už “sustiprinimą depor
tavimo įstatymo.” O
reiškia, kad Hooverio vald
žia pradės naują užpuolimą 

t i t • • i • *. . .- , . ... lant ateiviu darbininkų. Kokio 54 Lygos susirinkimas, siogmiam bei netiesiogi-l . . t:q

Tai buvo nepaprastai skait-miam šelpimui bedarbių.” O j vei J' i - v
lingas ir gyvas susirinki-, kad geriau pasityčioti iš Ivo . Prakalboje pasakė, jpa 

Kalbėjo Komunistų dvylikos milionų bedarbių, v^si ateiviai, kurie legaliai 
Distrikto tai Hoveris be jokios sar- yra šioje šalyje, būtų ap- 

“mūsų | rūpinti tam tikrais “certi- 
” Tai įvedimas 

j pasportų ir registracijoš 
sistemos. Policistas susitiks 
ant gatvės ir pareikalaus 
certifikato. Neturi to cer- 
tifikato su savim, važiuok 
į kalėjimą. jA’X-

Kova prieš šitą HooveHo 
užsimojimą ant ateivių Ojį 

Hooveris siūlo, kad kongre-1 prikelti iš miego ateivių 
sas paskirtų pusę biliono mases. Tuojaus turime Vi* 
dolerių pagelbėjimui fabri-|Sur sustiprinti ateivių gy*: 
kantams, kurie negali išsi- nimo komitetus. Lietu? 
versti! Tegul milionai dar- vių darbininkų organizacŲ

lion, užtikrinant pilną algą visiems darbininkams, visai | organizatorius d. Amteris. matos pareiškė, kad
- žmonės aprūpinti prieš be-; fjkatais. 
į darbės nelaimę tikrai ame- i

j rikonišku būdu.” Girdi, “vi- 
' suomenė ir vietinės vald
žios” aprūpina bedarbius!

Bet už tai'Hooverio'bado 
; programa puikiai sušelpia 
į kapitalistus. - Aną . dieną 
bankieriams valdžia pasky
rė bilioną dolerių. Dabar

nedirbantiems, ar dirbantiems tik dalį laiko, ne iš jų Į šiame susirinkime šeši lie 
VAid ZY.rJ O r\ 1 n 1 Im T D A I . •• t "i • • 1 • • . •priežasties, laike' viso nedarbo laikotarpio.

Visiems darbininkams—be jokios diskriminacijos
2. Kad bedarbės apdrauda turi būt išmokama visiems 

darbininkams lygiai suaugusiems arba jauniems, pra
monės arba žemės ūkio, raštiniu samdiniams ir visų ki
tu samdomo darbo kategorijų, čiagimiams ir ateiviams, 
piliečiams ir nepiliečiams, negrams ir baltveidžiams, mo
terims ir vyrams, be jokios diskriminacijos, delei jų ra
sės. spalvos, amžiaus bei politinių pažiūrų. Jokiam dar
bininkui neturi būt sulaikoma mokėjimas bedarbių ap
draudos. jeigu jis atsisakytų užimti vietą streikierių bei 
dirbti už mažiau, negu nusako unijinė algų skalė.

Apdrauda valdžios ir darbdavių lėšomis
3. Kad visos bedarbių apdraudos lėšos būtų padeng

tos nėr valdžia iš tų sumų, kurios šiandien yra paskir
tos karo reikalams ir aptaksuojant laipsniškai augštyn 
visas įplaukas, siekiančias virš $5,000 per metus. Jo
kiam. atsitikime ir jokioj formoj neturi būt uždėta mo
kesčiai ant darbininkų delei sukėlimo pinigų bedarbių 
apdraudos reikalams.

Darbininkai patys tvarko bedarbių apdraudą
4. Kad bedarbių apdraudos pinigus vestų ir kontro

liuotų darbininkai pagelba pačių darbininkų išrinktų ko
mitetų.

Kitos socialės apdraudos formos
5. Kad visiems darbininkams būtų išmokama apdrau-1 

da, lygi jų algai, kuomet jie netenka algos -delei ligos,' 
nelaimės, senatvės, bei motinystės pareigų ir tt.

Delei tuoj autinės pašalpos |
1. Mes reikalaujame, kad kongresas tuojaus paskirtų 

pakankamą sumą pinigų delei žieminės pašalpos, idant 
kiekvienam bedarbiui išeitų po ’ $150, bededant po $50 už 
kiekvieną užlaikomą ypatą—visi karo reikalams skiriami 
pinigai turi būt atiduoti bedarbių pašalpai.

2. Tuojaus turi būt užvesti įvairūs vieši drbai, ypa
tingai statymas naujų gyvenimui namų, mokyklų, ligo
ninių ir tt., darbininkų. apgyventuose distriktuose; to-j 
kiuose dafbūošė darbininkams turi; būk mokama pilna! 
unijinė alga. ' '' ‘! •

- 3. Visi kviečiai ir medvilnė, kurie randasi.Farmų Ta
rybos globoje,, tub j aus turi būt paversti į duoną ir ap- 
rėdalą ir išdalinti bedarbiaĮms.

4. Neturi būti bedarbiai mėtomi iš stubų už nepajė- 
gimą užmokėti raudos; veltui turi būt suteikiama bu
tai, gazas, šviesa, vanduo ir tt., visiems bedarbiams; 
p dalį laiko dirbantiems darbininkams turi būt sumažin
tos randos ir kainos visų tų daiktų.

5. Turi būt įvesta septynių valandų darbo diena nenu- j
mušant algų; o mainieriams, geležinkeliečiams ir jau
niems darbininkams turi būt įvesta šešių valandų darbo 
diena. M 1 :

6. Darbdaviai turi mokėti pilnas algas visiems dalį lai
ko dirbantiems darbininkams ir darbininkėms.

7. Uždraudimas bile kokio verstino darbo ryšyje su

tuviai darbininkai įstojo 
Komunistų Partiją!

Hartford “Laisvės” 
Skaitytojams

Hartford, Conn.—šešta
dienį, gruodžio 12 d., 12:30 
v. po pietų, grįžtančių Alka
nųjų Maršuotojų pasitiki- 
mui įvyks masinis mitingas 
ant kampo Windsor, ir Main i • ~ o T” “v c g’

bininkų badauja, o Hoove- jos turi aktyviai dalyvauti, 
! tu komitetu veikime! •'

========-------- ■-----—.............. .
DEVYNI ŠIMTAI TUKS-i MEKSIKONAI GRĮŽTA- 

TANČIŲ BEDARBIŲ NAMO
BADAUJA

sts.
Po susirinkimo po num. ris šelps turčius!

27 Albany Ave., bus mar- 
šuotojams surengta pietūs. 
Prašome visu “Laisvės” 
skaitytojų, kad paparašy- 
tumėt maisto maršuotojams 
pas tuos biznierius, pas 
kuriuos perkate. Viską pri
statykite penktadienio va
kare po num. 27 Albany 
Ave.

_____  Mexico City.— Šiemet
apie 112,000 meksikonų su-

Tokyo.—Japonijos Aomo-| grįžo iš užsienio—daugiau.- 
ri distrikte javai visai ne- šia iš Jungtinių Valstijų^ 
užderėjo ir 900,000 valstie- kur baisus krizis smaugia 
čių šiandien badauja. darbininkus.

1

t

U,-j '5 J

sal

i

ženklai didėjančio ‘ Kongresas Gavo 5,000 Bilių 
krizio I ‘

Per paskutinę lapkričio 
mėnesio savaitę tebuvo pri- 
lioduota 558,807v tavorinių 
karų, o kuomet savaitė ank
sčiu buvo prilioduota 653,- 
503. • 'Tas parodo, krizio te- 
bėsiplėtimą. ,. j ; ;

Cleveland, Ohio
Mitingas ir Vakariene Pasi
tikimu i Alkanųjų Marguo

to jų
Penktadienį, gruodžio 11

Washington. — Pradėjęs 
savo sesijas kapitalistų 
72-ras kongresas aplaikė _ , - - „ . ,
penkis tūkstančius visokių v- v^are, Cleveland^ 
bilių. „Tat vis gynimui ir •masinis susirmfcimaš 
drūHhtiti.Ui'; kapitalistų in be- PasitiKirrtUi Alkanųjų Ma#- 
reSų. \ \ ; suotojų, kurie grjzta iš
r;i d 11 ?• • i ‘ IWashingtono. Susirinki*

mas įvyks po num. 920 East 
79th St., lietuvių darbiniai 
kų centre. O 7 valandą va- 

jkare toj pačioj svetainėj, 
j prieš masinį susirinkimą, 
i lietuvių darbininkų bend? 
ras komitetas rengia vaka
rienę. Visi lietuviai darbi
ninkai kviečiami dalyvauti 

i pasitikime Alkanųjų Mar- 
|šuotojų 
■-------------------- -——

' (Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam Puslapyj)

bedarbių apdrauda bei pašalpa. Neturi būt jokios dis
kriminacijos prieš juodveidžius ir ateivius davime dar
bo; pašalpos' bei apdraudos.

• 8. Buvusiems kareiviams turi būt išmokėta likusioji j 
dalis jų bonų. ' ■ ■ :

Naciomalis Alkanųjų Maršavimas griežčiausiai pas
merkia augantį puolimą ant darbininkiškų organizaci
jų ir kartu su kitomis darbininkų organizacijomis rei
kalauja, kad miestų, valstijų, pavietų bei federalė vald
žia nevaržytų teisės žodžio, susirinkimų, organizacijos 
bei streikavimo.

Nacionalis Alkanųjų' Maršavimas reikalauja, kad ši
tie reikalavimai tuojaus būtų vykinami gyveniman.

Bedarbių Tarybų Alkanųjų Maršavimo Komitetas.
a

Rengkitčs prie laisvės’ Šaunaus Koncerto Sekmadienį, Gruodžio 13 d., Labor Ly ceum Svetainė j, Brooklyne; Kviečiame Draugus ir Drauges, Vi
sus laisvės,’ Komunistų Partijos Rėmėjus iš Visų Kolonijų Didelėmis Masėmis Da lyvauti Šioj Mūsų Kovingo Dienraščio Iški Imėj ir Demonstracijoj ’ j
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minia išlydėjo-?

Kaip ir kitų tautų bedarbiai,

i
pradžia

i
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.yy-a yieųąs -iš daktarų, 
šventęs deki darbininkų

Ka- na. Bet .vis. vien, .darbininkaj s «

pora prakalbų maršrutų, 
reikėtų surengti pra-

mą, kad 'C, K. atstovas buvė 
priverstas sustot kalbėt, pa
reikšdamas, kad su šiaiš žmo
nėmis nebegalimą susikalbėt, 
ir kurie sutinka sir A.L.D.L.

Draugai, mano nuo- 
yra tokia. Kadangi 

14 Apskrityj randasi

Tiesą” ir 
Tie visi 

laikraščiai tarnauja darbininkų
; klasei ir gina jų reikalus. Juos | gaiit|s jkriĮisĮ iškelia'^laijig nai’i-

: Iš paties Nevį Haveno mart 
savo tik keturi į delegatai, du- 
negrai ir duj balti.

; I Medelienė

Bet iš-

O 1931 melais tarptautinėj 
juvo suvirs tris- 
tų ii- lengvai iš-

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year............. $6.00 United States, six months.......... $3.00
Brooklyn, N. Y., per year........08.00 Brooklyn, N. Y., six months.... 4.00

jSoreign countries, per year... .$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00 
Canada and Brazil, per year....6.00 Canada and Brazil, six months.$3.00

šit nurodymais, kas rengia ir 
:o.

konfe- .Dabar, kokis būt tinkamiau-

I'.'.t'l t "t"J"”"

kphvl J i -f 3

«
MA: f ■

vo
Dshai
kalbas sveikatos klausimu. Tas

Dabar, mat, artinantis i taįpgi yra labai svarbu šiuom
momentu. Darbo

Puslapis AnUas
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LAISVES’ IR ‘VILNIES’ ‘VAJUS IR 
‘RAUDONASIS ARTOJAS’

Šiandien kiekvienas sąmonių- “Laisvę,” “Vilnį, 
gesnis darbininkas ir darbiniu- “Darbininkių Balsą’’., 
kė, pažvelgę į kapitalistinį pa-į. j '
šaulį, mato buržuazijos puvimą, j 
krizius, nedarbą, šaudymą, žu- privalo skaityt iy platint kiek- 
dymą darbininkų, ruošimąsi' vienas darbininkąs, kuriam, rū- 
prie naujo karo, nukreiptą'pi klasių kova ir darbininkų, 
prieš Sovietų Sąjungą, 1 
sėkmingai stato socializmą. S. 
S.R.S. darbininkai, kolektyvis- 
tai, biednieji ir vidutiniai vals
tiečiai savo revoliuciniu entu
ziazmu penkmetės planą išpil
dys į 4 metus ir kai kuriose 
pramonės šakose išpildys dar 
greičiau.

Buržuazija ir socialfašistai, 
kiek nerašė ir šūkavo prieš 
penkmetės paskelbtą planą, ta- 
čiaus paskutiniais laikais jau 
prtversti nutilti. $iandie jie 
patys neabejoja, kad bolševikai 
po tvirta Komunistų Partijos 
vadovybe įvykdys planą gyve
nimam Nes “nėra tų tvirto
vių, kurias bolševikai negalėtų 
paimt,” kaip sako Stalinas.

SSRS iš atsilikusios žemdir
biškos šalies virsta į galingą 
pramoninę valstybę, kuri drebi
na visą kapitalistinį paasulį. 
Nėra šalies, kur darbininkų 
masės nežinotų ir nesektų so
cialistinę statybą toj- pirmutinėj. 
proletarinėje tėvynėje. SSRS j 
smarkus augimas industrijos ir'Nors pageluotas vėjas tarytum' 
.kolektyvizacijos davė galimybę i ims viską ir sudrhskyš. Tai 
pirm numatyto plane laiko vi-. buvo tokia gruodžio antra die- 
siąkai panaikint nedarbą. -
balistinėse Valstybėse yra apie ; nepaisė nė toį masėje; daugiau1 
40j00,000 ■ bedarbių, o SSRS [tūkstančio,, susirinkę Paradisę 
Irūksta . hpįe 1,000,000 darbi- Parke laukė atvykstan^ jb‘edar| 
rankų ir, kapitalistinėse valsty- bių delegatų, k^riejbųyo kelio* 
bėše vis- dar auga bedarbių ar- bėjė nlio Bostono'į Washington 
jfliia, o SSRS kaip tik priešįn?, ną. .. .. .

Susirinkusios 
^'Proletariatas po _ vadovybe buvo atkreiptos- į tą pusę 
i 
Huyžuazijai, kad bolševikai nebojai, tačiaus keliautojai p.avė* 
temokėjo nuverst buržuaziją, Javo. Į New Britain turėjo at* 
sugriaut jos visą aparatą, bet vykti; k ai antra valanda , po 

moka geriau tvarkytis ir [pietų, o pribuvo tik po ketu- 
\Xykusiai būdavot sųcializmą. rių. '■ '■

q i y, i- Nors tai sunkus buvo lauki-'
spaliuos KO e mas nepakenčiamame ore, bet 

1‘žPrie to viso didžiojo darbo daugelis laukė jų iki sulaukė, 
daug prisidėjo spauda ir įvai- Kaip tik pasirodė trokai su 
rl literatūra. Ji įnešė revoliu- [ Įyairims obalsiais išrašytomis 
piją į atsilikusios biednosios iškabomis, tai kaip bematant 
liaudies smegenis, 
darbininkų ir biednųjų valstie- Deia

bet ir rpažaraštę. Dėka būti.

j Į r-—r I '■ -TT ■ . I L . I r-"-,, t....................

rie renka “Laįsyei”. ir “Vilniai” 
prenumeratą^, , pasiūlytų: ir 
.“Raudonąjį Artoją,” kuris iš
eina Sovietų Baltarusijoj: “R. 
A.” leidžia Baltarusijos KP (b) 
CK. Laikraštis įdomus ir su
teikia daug žinių apie socializ
mo statybą Sovietuose. Jis 
įvairus ir nebrangus; kainuo
ja 2 dol. metams. Nors “R. A.” 
turi kelis šimtus skaitytojų 
Amerikoj, bet padirbėjus būtų 
galima gaut kur kas daugiau. 
Yra nemažai darbininkų ir;dar- 
bininkių, kurie žingeidauja SS
RS statyba. O; apie tai kaip 
tik daug rašo “Raudonasis Ar
tojas.”

Tiesa, ir /‘Laisvę” su “Vil
nia” daug rašo apie Sovietų Są-! j. , , . . . . ....
jungą, bet jie turi nemažai be-į^1‘<^atammj<isk.I reikalai^re^ka- 
dų ir Amerikoj. .

; Sklokininkai Nędavė A.LD.LI). Cent Ko- I ■ *1 .• • 1 ■ /■ Rasi pjjgiį

miteto Atstovui Vesti 84 Kp. Susirinkimą

nukreiptą ' pi klasių kova 
kurį i laimėjimas.

“Laisvės’’ ir “Vilnies’’ dąr 
tebeina vajus gavimui naujų 
skaitytojų. Draugai; . įvairiose 
kolonijose renka prenumeratas 
ir kaikurie gauna jų nemažai.

jų klausimų, kuriuos reikia nu
šviest pirmoj vietoj. Nędaybas,; 
badas, streikai, bedarbių 
drauda,, algų -. kapojimas,. £yni-! 
masjs nuo buržuazijos puolimo j 
ir tt., yra dienas, klausimai iri 
apie tai reikia rašyti ir kalbė
ti.

[ “'RaudphTišfe: Arfojąs

PATERSON, N. J.*
Gruodžio 6 d., 1931 m., įvy

ko A.L.D.L.t). 84-tos kp. susi
rinkimas. Šis susirinkimas bu
vo nepaprastas. Susirinkimą 
šaukė A.L.D.L.D. Centras ir A. 
L.D.L.D. 84-ta kp.

Kadangi iki šiol A.D.D.L.D. 
84 , kp. buvo kontroliuojama 
sklokininkų, tai .ir, susirinkimai 
atsibūną ne pagal konstitucijoj 
nusakomas taisykles, bet . taip 
vedama, k,aip sklokininkų a,n-

Amerikoj au-|lauja* Pavyzdin, gruodžio 6 
(d. po užėnąųųo, pirmininkui 
jviętos, pareikaląvo Centro at- 
Įstovas balso paaiškinimui, deį 
ko susirinkimą A. L. D. L. D. 

‘ , Centras sušaukė ir kokie'rei-
įkalai>bus svarstomi. Tai sklo-1 
i kin'inkai nedavė Centro atsto
vui balso ir 'silkelė didžiausį 
lermą. Bet kada pareikalavo

i; nei vieno neatšira-

tikimas Bridgeport, Conn.
I PU.
! Man prisimena 1930 metais 

BRIDGEPORT, CONN. —j siuntimas bedarbių delegatų į 
Gruodžio 3 d. buvo surengta (Washington? ant 7 d. gruod- 

■demonstracija pasilikimui mar^0' Turėjom tarptautinę kon- 
šuojančių bedarbių delegatų j ferenciją kurioj buvo 16 de- 
.Washington?. Susirinko į dc‘Iš>a>P taip išrinkome 
monstracijos vieta daugiau tO- 1 F! delegatus, ir be demonstra- 
kstančio dai-bininkų. Šusirin-J16 ls'<el,av° 1 Washing-
kusięji entuziastiškai sveikino On^‘
bedarbiu delegaciją. „ ...• r j konferencijoj i

Pirmininkas D. Sarher pa--dešimts delega 
aiškino bedarbių reikalavimus' rinkome aštuo nis delegatus ir 

met C.' K. atstovas’d. D. M. šo- nui’odė bedarbių delegacijos su tūkstantine 
jįs pažymėjo, me į kelionę.

i kad darbininkai privalo orga- Ar .gi. dar taikia greitesnio 
ni^uotis jr priversti valdančią- kovingo darbtoinkų judėjimo 
ją klasę suteikti bedarbiams, paaugimo į vienus metus? Ir 
.apdyaudą. Kalbėtojai, buvo 5, tą bedarbių judėjimą, reikia 
.■keturi vyrai ir viena moteris. 1 nepamiršti, vadovauja Komu- 
iVi’si jhtmi, suįabūs kalbėtojai.' nistų, Partija.

'GJ \ ’ s 1 h'---' U 1 i Dabartiniu laiku bedarbiuĘasltiaus^ kalbęjo, U Salz- ■ a & dagi . 12 ‘ 
fman. Jis.ųurod, (Jaugiau v>’,'000, neskaitant ju šeimynų. Ir 1 
{tybių, kaip taįp vadinamos labJ^Į® aU*’au be<Ur’
daringos įstaigos “community b į Į • ’kjk tįu(. bedarbiaj 
'S'. taip ir lietuviai privalo stoti
ib.Sęičių'jdąilbiiųnkUrdiehof.u,.r į . d bj Bedarbių
darbi no priedanga bedarbių: , • • , • •

kas M. Ragauskas puolėsi prie 
d. D.M. šolomsko su kumščia, 
grasindamas: “Aš tau snukį 
sudaužysiu.” Bet buvo sulai
kytos per d. S. Aliūkonį: ir kL 
tus. M. Ragauskas kirto d. S. 
AliukOjUiųi.’ žinoma; ’S.A. at
stūmė M. R. Bet įsimaišius 
kitiems, buvo, nutvertas ir nu
vestas M. Ragauskas^ kad dau
giau ndbekibtų muštis. Tuo-

lomskaš ir draugaf, pritari'an- kelionės ^tikslui 
ti G. K. ir prisilaikanti kon-’ 
stitueijos,' susirinko į. kith vie
tą ir nutarė šaukt A.L.D.L.D. 
;84 kp. susirinkimą 12 d. gruo-1 
,-džib, 1931 m., subdtajė,’ 7 :'3O 
vai. vakare, 3 Governor St. • ' [

■ 1 ■ 1 ■ i > : i > ; ; . i i i . ; j ■
Dabar, < kaip i sklokimnl^ąiį 

-rengėsi prie A.L.D.L.D, 84 kp< 
■susirinkimo ir. ,kodęl z M. R. 
puolėsi muštis? >. <

Vienas narys d. P
. balso iie nąry,S; fašistas sąliun- gruodžio.; putvėrė. KonfęreiĮęi 

.. ---------  „----- ---------- , rą$o.taikąs, tai sklok'inirikas 'piTmL’5 Taikant sklbkiniČKą^MARhga
Tokie vajai būna kartą į metus, daugiausia apie kitką: apie So-! 
o po vajų būna, tyla ir ramu. 
O reikėtų išmokt ne vien va
jaus metu rinkt prenumeratas, 
bet nuolat per visus metus. Kur 
tik sutikai darbininką, nerei
kia pamiršt paklaust, ar skaito 
darbininkišką laikraštį. O jei 
ne, tai paklaust, kodėl, ir mė
gint užrašyt jam laikraštį. 
Taip darydami, mes gautume 
daug skaitytojų į mūsij eiles. .

Būtų gerai, kad draugai, ku-

„I .. . . įninkąs, nesiklausęs susirinki- ską su fašistu saliunčiku, sve-
vietų socialistinę statybą, jų at-|mo, suteikė saliūnči^ui balsą, tainės savininku. <
siekimus, ąpįe 4 kovą su .biyro- ppa’rejkšdamas^ kadčfMs saliun-[ . M. R.' kuždėję, jslalųiličikui, 
kratija, :dp[ortimizmu, kairiuoju ,čikas esas sVetalf/ėš? saviniita;ka<d rytoj'-jyyKŠ'Ą.LiDįį.D.j 84 
ir dešiniuoju, dalyvauja įVai- kas> ir visi sklokininkai ant to j kp. susirinkimas ir jame bus 

sutiko. Bet d. J. Bimba griež-1 triukšmas. Tai, tamsta, ger
tai užprotestavo, ,,iiad pirmi-Ibiamasąi, ateik ir - padaryk 
pinkas nedavė' Ceptro, ats£o^tii [ tvarką. fAnt ko fašistai sa-: 
balso, o suteikia balsą ne na- liunčikas ir sutiko. ' 'Matomai, 
riui, neatsiklausęs , nei susirin- M. R. manė išproyokųot mu£- j 
įiimo, kas .yra priešinga bile [tynęs, o 1 škliūnčiliasJ pašaukt i 
drganiacijos susiriiikimų tvar- | policiją ir pasakyt •-^policijai, I 
kai. Tada sklokininkai pasi-1 kad suareštuotų D. M. šoloms- į 
juto kai ant .žarijų ir leido nu- ką- ir kitus.

darb! po priedanga bedarbiui Į susirinkimai atsibūna 
?e p,nw. O boąaUuos pm.gus -kv.ena u(edglj 
sulhsa , S?ye kiceni,us. . , . it:30:val; v*ka,.e> Middle
Į Atsiklauptą ^usįrinkiisių, ar! Street.
visi sutinka su bedarbių reika- | A. M.

riose kampanijose ir tt.
Ruošimasis' pyle revoliucijos 

ir statymas .socializmo yra du 
skirtingi dalykai, o reikia 
stengtis su abiem gerai susipa
žint. Nes nuvertus buržuaziją, 
reikės statyt' socializmas. ' ‘

P. V. žalpis.

DARBININKAI SU ENTUZIAZMU PASI
TIKO ALKANUOSIUS MARŠUOTOJUS

PHilAMPHUOJ BEDUONIU EILEJ MIRĖ 
j , DVi MOTERYS

, ‘ f . f * ? ' » i t i. , i / -
PHILADELPHIA, PA. —įjos stotį. Bet čia niekas nesu- 

Tai ir visa pa- j Beduonių eilėj prie policijos teikia jokios greitosios jnedi- 
.balsuot, ar duot fašistui kai-i slaptis, kodėl M. R. puolėsi ] stoties- bedarbiai krinta ir mir- kalės pagelbos, del to niekas 
bet.- Ir taipgi?- balsavo, - ka--muštis;' -P ' >' - : ;• į] !šta Hš!'bado, kaip kad matė..nesiskubina. Po dešimties mi- 

, Tąi ąiati)te, kokiais, darbais , bedarbis,;kurią pas mane gy- lnučių gulėjimo nuvežė į ligo- 
sklokininkai užsiimdinėja. ' 4 ' .„ikŠČNJL.,__ f Ji Š . *
j; Draugai darbipinkai; Įkuyię» koti • darbo,, jis sužinojo, kad ! 
pritariate ;dai‘b?ininkiškapi ju- jg ppiičiję^ .stoties ant Kelvir '' 
dėjimui vadovybėje A.? K. Bh tos jiHYbrį gdtvių duod; :.[ 
ateikite ir’štokite į ;A.IID.L,D.’ ,nojs< ; :ga]ta,.; taikia persi-'.-1- ,, .
•M ;kp., ?!kūta šaąkią rsūsirinkį-;|ti,fUr)tiesą/Md -duoda ten ge- ft 

l.į Į^įiędžįo 4jto iy-, (Raip aRmu°.
į; Bedarbiai turi organizuotis į 
Bedal’lįnų Tarybas ir išreika
lauti shu geresnės pagelbos, o 
ne 'tokios supuvusios^ kaij) da
bar gąunama. Juk-ar del to 
pieš turime mirti badu, kad

ir 
t’ ■" »t P- iPuodis. :

bet. •
( da Centro atstovas Jtu r i kal- 

, H būt. Ir štai -kh.|jĮ sklokininkų 
kontroliuojamas s;u ši rinkimas

? -njubalsavo. ; Fašistui; saliunčį-i 
’ i ’ Itoa davė kalbėt -tik susįrin- 
J_’ kibi ui. prasidęciailĮ, Į A .'Centro 
] j įitštoyiii tik ifąįdįa /kalbėt, kąil'a

1 i i*i rti S*i’ Iz* i WA'N n i m f Z i A •»-» r

• J. ( • . 1’r- •'**>!♦*») j j j • < Į J

! Nesenaį jfą^fsįtį
stojosi, kąm'Įiaibėa Wdkjiatetoi 
ujtaainų ■ Įrp&si'riiamįd j irhįtįpgę 
prieš lenl|ų|, kaipd i ltatuwju| 
atstovaudamas. Nuėjęs suj pą- ; . ( 
Čiąj į svetąjnę ylmiffe |adąj sr 
pakvies ąhH e^tfe^af- 

-rjNa^i,
’pamiršta-tą pdiiąjlįį- į Tilt ;oūt 

miųioę ^aky$ ukrainiečiai f u^įiędė, jog tas 
itaao r^ctaiiin r"’-" rvJ ls? įtaptos atątb.viš? pakvipę^ cu-

Kom. Pabijos P ode pasaulio kurios turėjo atvykti kelmu- ^įnėmis; gyžįolėmisi?'- ■

/L.D.S.A. 83 kuopa tuojau^ 
žada surengti Lietuvos ketu
rių draugų nužudymo paminė- 
jipią. Be to, naujų metų pasi
tikimo vakarė turės, pasilinks
minimo vakarėlį, kurio pelnas 
bus skiriamas naudingiems 
darbininkų reikalams.
gęs, rengkite, o publika bus su 
jurfiis.

84 *kp.; i įtū'i ša
mą Į2 d. ^įjuodz

. r_-rr,.7-.. ... .r.._ -___ .Stįj lo ski’dkinin . } , ; .
kalbėjo ;i|' ibalsavį’'kada tai bu* tagpL jięJ^Uta kratfH^iięijąą 4 
vę įnUriaį,j bet 1931 į’metuž ’fašistąišn 1

■bis a i u rk V ty ' U- a- i iVi

vena. Bevaikščiodamas, jieš-, ninę. *
Tas pas mane gyvenantis 

■ , ^bedarbis parsinešė du mažu
io i a < Lk-i •• ..k .n-l i. ,-O iŠkepaluku duonos—“labai ge- 

......7 •< '^n'fj'os/’ beveik tokio kietumo,U^armesa d.ma-j tnn. <*n_ j .» .
ikį'l d a6 no

^ųcyąf^ako^^^^rysw^už- 
šimbkejęs narj^p'ž/. m^ėsties-; 
iki liepos mėnesi,p, išsibrauki^* 
iš AL.D.L.D. ' Mat, sklokinįn- 
kam ikonstitūci j a [iie^ašy tą AMie 
elgiasi taip, kaip/jiems lįrūąei- 
ka įsako.f

Susirinkime dalyvumą ' ėmė 
apie 10 ne narių, kaip t M X- 
Petronis, N. Petronięnė, Ą, Ob
lius, J. K. Giliuj, Petrauskas, 
Petrauskienė ir . 1, •- . [

Susirinkimas tesėsi didžiau-

kę ttąnįh 
IBršuotojus

[(p'ripędžįo 4; to i’.v 
„ vaj.| -
Jus lybį; j bet,

i į ; j įiėk ęitiĮ;!iiįiėjai( 
tai ; bių jau isifelrinkę
H jąją.. Pradėjo k 

jj BbįįAnkąiįP mrty
11“! driipb^jlHųrios 
itar^.o>.’M'Udv<M

Iš beraščių minia V®1 išaugo didelė.
. Deja, alkanųjų delegacijai

čljį milionai likvidavo ne tik be-. nebuvo galima ilgai pas muš 
bet ir rpažaraštę. Dėka būti. Turėjo toliau keliautų 

JjįpĮtūrinei revoliucijai į bolše- ale kiekvienas su didžiausiu 
Mistines kūrybos varžytines į- entuziazmu klausėsi pačių de- 
tįaukta apie milionodegatų kalbų. Vieni pirkosi Ii-
(ferbininkų ir tarnautojų; o iŠ- ‘e,\atūl‘os nu,° klti auko<°> 
Vystymas tų lenktyniavimų žy- kad "'.Paskutini savo centų 
taiai pastūmėjo sovietinę staty-1 paį'a"?ai ,tokiai J.« kel>°''ei- 
^.pirmyn. . šl kartQ pasitikimo alkanų-
G3Mūsų dienomis laikraščiai irdemonstracijoj 
literatflra lošia neansakomni ’malesl labai dau» I* hetųvių. jjjęyatora losią neapsakomai Bej miesto irįfi ttys
^arbt^rolę. Ji yra, geriau- (,e| tai bedarbiat su vis/is
ms organizatorius darbininkų i kitaįs išvyk()> ..

Dabar laukiame jų pargrįž- 
- tant su naujienomis. Delega-

rfoj’ vietoj ^užgniaužt^darbiniu*-Tų pašitikimui jau 1 rengiamas 
_________ revoliucinę masinis mitingas LietuVi-ų sve- 
Paimkime ^įandięninę < Uinėje^ 35^ P^rk St.', 'griiodz’io

Prieš' L’Biė|U\fi?ii, dėkime visas pą- 
gegtj^įę,; Spalio ir kitas darbi-1 stangaą, Jj».Jnasinį;ijiitjngą'tįu-i 
tghki Šventes,’ pirmiausia' bur-!ėkaitlinįrų darbminkais vi- 
žpazija mėgina uždraust spau- ®°,kiX t?utų. Garsinkime, kaip 

o paskui demonštracijaš'ii*!^lk ^a;JnE) U>Wkkę dele- 
Sasirinkimus. Spauda išrodo «a a' >sduqs raportų, kaip juos 
.<5’ y . , v .. . patiko mases darbininkų ke-
jįsas šunybes buržuazijos ir jjaujant į. kapitalo sostinę ir 
ĮBomi revohuciomzuoja darbiu kas (]gjos 'pačiame Washing- 

■’mases’ Tone, kuomet buvo įteikiami
<.*. , _ . sąmoningas dar-:p>edarbių reikalavimai valdau-!
teninkas ir darbininkė privalo čiosios klasės ponams, 
skaityt savo klasės spaudą, dar-' 
hjninkų, komunistų laikraščius 
ię kitokią jų literatūrą.
;*Nuo fašistų ir socialfašistų 
laikraščių laikas visiems darbi
ninkams pasitraukt. Aiškiai 
įjatosi, kur Jie veda. Jie kiek 
gjdėdami tempia darbininkus 

buržuazijos liogerį ir dirba Į 
jos naudai.
-į Jungtinių Amerikos Valstijų 
ftoLuviai revoliuciniai darbinin- 
kąi, turį tvirtą savo, spaudą;

rftasiiį ‘ir į jos -platinimą reikia 
kreipti didelę domę. Ne be rei- 
Rąlp^lįųrčua^įją, stengiasi p ir- 
f

* (Tortui n ištinę) revoliucinę masinis mitingas Lietuvių sve-
įpaudą. , 7‘ 7 .
Vokietiją, kur yra stiprus ko-,20 d.z, 2 vai/po pietų 
įdunistinis judėjimai. Prieis i J ’Bidtuvraį, dėkime ,visaspą-

—0— • .
Miesto majoras buvo pareiš

kęs ,kad jis alkanųjų keliauto
jų nepatiks. Taigi, taigi, kaip 
turčių tarnas galės pasitikti ir 
žiūrėti į bedarbius, išalkusius, 
apiplyšusius delegatus. Ta- 
čiaus darbininkai masėmis juos 
pasitiko. Taip ir reikia.

Apšvietos žirgvaikio draugi-i 
ja sekantiems metams išrinko 
pirmininką komunistą, o so
či a Ratuojantį asmenį Aš vice-:

Drau- šioj betvarkėj pey keturias va
landas del beverčių dalykų, 
kurie buvo galima atlikt leng
vai per vieną vąlandą.

Susirinkimas Nesvarstė dar
bininkų klasės reikalų. Be-

■ —0—
Nesenai turėjome diskusijas 

sklbkos klausime. Apkalbėjus, . . .. 
visi pasmerkėme sklokininkų Į darbės klausimo,? [ateivių gyni- 
darbus, kurie ardo darbininkų :mą, Lietuvos Komunistų Parti- 
vienybę. Juk šiandie reikią I ją, darbininkiškos kovos klaū- 
kuo labiausiai darbininkus vie ‘ 
nyti kovai už apdraudą be
darbiams, prieš algų kapoji; 
mą, prieš - skubos sistemą ir 
daugybę kitų negerumų. Kam 
neaišku lietuvių komunistinis

simus. Kur tau -čia sklokinin- 
kai svarstys tokiuos dalykus, 
kaip darbininkų ko vįos.; . Juk/ 
jų “Nauja Klampynė” apie tai 
bemokina, tai jie apie tai ir- 
nesvarsto.

judėjimas, lai pasileidžia dar- Juos “Nauja Klampynė” 
bah taip, kaip jie sutinka su mokina, kaip kovot prieš ko- 
Komunistų Partijos vedamo-[nuliūstus ir; prieš: Lietuvių Kųy 
mis kovomis. Tada - nelygu-į-munistu Centro Biurą ir. A-U 
mąi pranyks. i D.L.D. C. K. Tai sklokininkai

—0-
jTurėjome nusiskyrę korės 

■pondentų grupę , rašinėti 
tęs4 iš darbaviečių . ir, i

1 J ’ nlėkinimui fr;bjakriojirfiūi v;ir& 
i-?, minėtų įstaigų-'iyrlD ekspertai.

ti žiną- , Visą sųsirinkįnią terorizavo, 
__ ___ abeįnaį[ grąsi-pdam'i .maišui ūžtoaūt ąnt 

dą^bininkiškų; ^kovų.r;Bet;|ur galvų ir d.arydajni..Yisoįiąs ob-;
° Kam pratintis-ne- strukęija^ • • 

ątlįkti savo da^inji^iškų pa^ 
rėifeų? ' ".
p ■ 1 ’Korešp. N. 2.’

Japonija Stato Naujus
Reikalavimus 
Mandžūrijoj . 

PARYŽIUS.— Imperia
listų machinacijom^ t y galą 
nėra. Darais Tautų' Lygcta 
plėšikai tebesidera su Japo-. 
nljbs imperialistais. Japo-3 f._< J_1--- ---- •------ i
Idalavimus.

■ ĄVEN)^. Cbnn.-^ 
draųjišfei jbuvo priimti mar- 
šų6j[ai®Ą |Vashingtoiią bedar
bių / d^ęgat|i... Į! New Haveną 
:jiej ąO^ršąyo gruodžio 2 d. pu
sė $0’ lęšių jyakąre ir numarša- 
vo dainuosimi į. .svetainę ant 
Howe .^yi^Ten visi delegatai 
išreiškę/mintis,, ko jie- ke
liauja ' į' TOšhingtoną ir ko jie 
ten r^ikąl^iįš iš prezidento Hoo- 
yerio !ir' joijkongreso.- Kiekvie
ną jų Bsiįįblškimą už bedarbių 
reikalug pįplika entuziastiškai 
priėmef wl’yisu prakalbų buvo 
patiekįį ir vienbalsiai priimta 
■re^lii^ilA-w11^0; renkamės 
kos; jjęį/M
rinkta* . ■■ H • • -
'/lPcI; tb pilmininkas paaiškino,' 
jog Vaikščipfąnt po namus bus 
renkamos maršuotojų reikalams 
aukos ;• ,tąi|-/U Lietuvių Darbi
ninkių Susivienijimo Amerikoj 
42-rošr ■ kuįpds -apsiėmė dvis 
draugės; A.;' Zekevičienė ir - B. 
Vikšrienė i eiti per stabas pa
rinkti aukų.

Į pabaigi žydi] darbininkų 
čhoras sudainavo keletą ddin'e- 
•lių, o paskutinė tai buvo Inter-' 
ndčionalas, kas labiausia sukė
lė' publikos, ūpą. ;

l žmonių buvo 'daug; mačiau 
jr keletą lietuviu draugų.; ir 
duajugių. " -» .

A.UM.D. REIKA1JU
> f . • . * l 'Iv

'. j- (..» ; ' .<•
> •).

/^.L.D.L.Dy 14 Apskričio
3 P Įj j Ręikale . jį^ik

braūgėš -ir; draugai/
ręncija praėjo ir daug svarbių sias ir visų pageidaujamas kal- 
dalykų buvo iškelta J ’■ Kalbėta, bylojąs?
diskusuota. Susirinkusių drau- įminė, 
gų t geriausi revoliuciniai norai i ny’įsų 
ištaikšta su pasižadėjimais at-'labai dar miglotos masės, tad 

sunku yra ir veikti, bet visgi
Komitetai bedarbių tvta veikiama, yra jau padary- 

[ta pora parengimų delei susti
prinimo finansiniai, taipgi bu

eityje tuos dalykus vykdyti gy- 
veiūman
organizavimui išrinkti.

■’ DPIBet ar , prižadai1 ir užduotis i---! ' 4 • -į '* 1 . 4 ■ ' r-
yra vykdoma . gyyeniman? Kol . 
kas, eina silpnai, kiek man yra A 
žinoma. Gal tam-yra ir prie- - 
žasčių.
prietarų šventėms,, puikiai, gra- j bedarbės 
žiai visokiom cackom krautu- masės kęnčia badą, skurdą ir 
yių langai išpuošta ir už pasi- .šiaip visokius nedateklius, nuo

j ko daugiausia ir visokios ligos' 
'pareina, ir kad nors kaip nuo 
to j apsisaugojus, reikalinga

.--u.-, '.';h
Ant galo suteikė balso A.L. 

b.L’.D? CenYrd’ KčmitVto Ifsto-i 
W d.'D. Mmšoldmškūi,1 ir-tik 
ii’eVa le’idb kčlbėt pusę vklan-’ 
dos. Bet kuomet A.L.D.L.D. 
C. {K. .atstovas'- kalbėjo, taj įda
rė obstrukcijas jr juokus krė
tė, kas kąip iš. sklokininkų' iš
manė. Nors ii’f ibųk.o’ nutarę 
neva leist kalbėt pusę valau-' 
:dos, bęt teleido įškąlbąt 20 mi
nučių, obstrukcijas darydami. 
Bet paskiau šukėje tok; triukuįrt5hti skaitiiavimo’ mašin°as.

Leningradas.— Fabrikas 
“Maksa Golca” pradėjo ga-

nha dabar štato naujus rei-1
Ji reikalauja, D. Cj K?’ir (Lietuvių Komunis- 

L’d jai tuojau^ būtų paves- tų Centro Biuru, kad apleistų
■ šį; susirinkimą. Taipgi pareisi- 

kė, kad šio Susirinkimo visi ta
rimai nėra legališki. Ir( tūdmi

k^s KUČ1 /baldyti;Geiiiay Is

tąs miestas Qhin’chow. Bet 
čjonai Angliją.' turi įleidus 
šaknis. Tai eina rietenos,

Pirmiau šių mašinų nega
mino Sovietų Sąjungoje, jas 
{veždavo iš kitur.

, Novorusisk.-r- čionai 
mento fabrikuose padaryta 
iki, 180,000 cemento bačkų. 
Kol kasz jį negalima išvežti

žiūrėjimą mokesties nereikalau
ja. Ta<b y mažai ( protaujantis 
darbininkas bei-darbininkė pa- i 
siganėdina tųomi,. manydamas/ 
sau,°Mi'dVi^i.4giJ ah' ^Ve'iiir b<J«al<torišktf pagelba bei patari-- 
.goeiausioj - pasaulio'-Šalyj;• norsihias. < Tai, mano supratimu, 
jau tolias laikas,-kaip-‘be darbo, (^ato tik tuo klausimu būt pą, 
'bet'ryf aT-poi^f“ buš Viskas gė- Isekmiilgiausios prakalbos. Tad 
-Tdif : Ešą, k>sf Ui "sakė;' i^d Vaši patarčiau kviesti kalbėto-* 
Hooveris greit'padarys “gerus :J.‘J'. Kaškiaučių, kuri| 
laikus.”;

AŠ neturiu ’mintyj, kad 'višf Tąi friąiid sumanymas, 
bedarbiai taip ma'no. Tai bū- L. „ 
tų klaidingą. ; Bet,kad randas ! ‘ Pa^a^ ;as Maginu jus, 
lokių ir labai daug, tai reikia ;kuopų bei draugijų 
daryt išėjimas, kaip lietuvius He^ai,( ar. Pav’e,ūai nariai, 

dirbančius išito-'Įkpf nesiranda kuopos, 
kio klaidingųsųprątinm išvesti | “Ląisyės’A skaitytojai, atkreip

ei- kit į ltai ’domę, pasikalbėkit su 
draugais bei pažįstamais, kad 
patirtiimėt, ant kiek yra susi- 
interesavę darbininkai tokio
mis prakalbomis ir praneškite 
mano žemiau telpančiu antra- 

|šu. Tad mes sušauksime ko- 
jmitchi ir bedarbių komisijų 
bendrą susirinkimą galutinam 
plano išdirbimui. Tikiu, kad 
draugai su tuom visi pilnai su- 

[tiksiį ir duosit man atsakymą. 
/Tąd prie- jdarbo!

Apškr. Sekr. W. Kershulis.

bedarbius, ir.
1 i n Ir I n i rl i n n
I *-----—,------- _---------- - Jį" -T-----L ' ~ ' - -W.

ir prirodyt, kad jie,baisiai kly 
sta panaąiai manydami, kad 
tas, kuris taip jiems aiškina, 
kaip tik palaikytojas baigian
čios griaut dabartinės supuvu
sios kapitalistinės sistemos. 
Kad tuos dalykus išaiškint, 
būtinai reikalingos prakalbos, 
o kad būtų pasekmingos, tai 

[čion, jr pasideda darbas. Be
darbių komitetų turėtii būt tin
kami. agitatyviąki pagarsini-į 
m ai'•padalyti ir išdalinti gerai, 
kad pasiektų kiekvieną bedar
bį ir kiekvieno daYbininko stu-
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Waterburio A.LD.LD. Kp. 
Protesto Rezoliucija 
Prieš 6-to Apskričio 
Sklokinmkus-Griovikus

Puslapis Trečias

drg. Beniulio, ‘‘biografija,” Ta
sai cibukas, melagingai įskun
dęs drg. Bimbą 1926 metais, 
užsitarnavo valdžioje darbą — 
teisme yra perkalbėtoju lietif- 
viams. Kurie turi reikalą teis-, 
me gali pareikalauti tinkames-.', 
nio vertėjo, o to išdaviko nepri
siimti.

Pereitą syki buvo rašyta apie, 
vaikų žiburėlį, kad mokytojum 
yra Alb. Pocius. Turėj(Y'rtuH 
pažymėta, kad gramatikos 
kiną A. Sauka, šeštadieniais po 
pietų, o dailės mokina Alb. Po
cius. Pamokos įvyksta sekma
dieniais prieš pietus, nuo 10 iki 
12 vai. Apie 40 vaikų lanko 
mokyklą.

Jau keturi metai, kaip išbėgo 
iš darbininkų judėjimo K. Ven- ’ 
slauskas ir S. Kriaučiūnas. Da
bar sušilę platina “Naująją 
Klampynę.” Susipratę darbi
ninkai atsisako remti tą prieŠ- 
komunistinį laikraštį. Daugiau-1 
šia rėmėjų yra iš “butlegerių,**p 
kurie pritaria “Naujos Klam-^ 
pynės” politikai.

Pasitikimui bedarbių delegai- 
cijos rengiamos prakalbos gruo
džio 13 d. Darbininkai privalo - - - •« « • ’ ’

miršo darbininkų judėjimo — 
paaukojo iš labdarybės fondo 
$3 del delegatų, kurie išmarša- 
vo į Washingtona reikalauti 
kongreso bedarbių apdraudos. 
Tai yra pagirtinas dalykas. 
Vietiniai draugai tam tikslui 
surinko suvirš $22.

Šv. Roko draugystės buvo 
( keletas iš draugijų mums prita-į tus, sugrįžusius iš Washingto-1 rinkimai valdybos 1932 metam, 
rėjų. Tiems visiems draugams i no. Vakarienė su prakalbo-; prįe§ mitingą fašistai su butki- 

! komisija nuoširdžiai dėkoja. imis įvyks Olympia Parke; bus i nįajs nėrėsi iš kailio.
XT 1 1—' 1 -y L-., . .... Komi-1L -• _

kviečia jvisus^ draugus ir i ninką, kuris spausdino minėtos 
į draugijos balotus, ir pasiėmęs 
! kiek “sampelių” nuėjo pas S.

. Ten rado K. Ven- 
ir bėgiojo po stubas

1 mokindami narius, kaip balsuo
ki. Nekurie įsižeidę išvijo juos 
lauk. Jie savo tikslą atsiekė— 

: išrinko jiems pritariančius as- 
imenius. Pirmininkas ir abudu 
■raštininkai palaiko*1 fašisto S. 
i Kriaučiūno pusę. Mūsų drau- 
1 gai turi skhitli'ngiau lankyti su- 

atsibuvo 1 sirinkimus ir neduoti viršinin-

, Juos Veikė
jo aprūpinti finansiniai, 
kas tuom, rūpinsis? '___

ir ateityje . laikytųsi įstatų Į toną 10 delegatų, 
prieš tuos, kurie bandys griauti | — -----c:.

mūsų

29 Endicott St., kitos po num.
q 52 Balman St. Komisija kvie- 

Tuom tu- čia į jas visus bedarbius ir dir-
: rėjo rūpintis Kompartijos na
udai, ir reikia tart ačiū vieti- 
jniam priešfašistiniam komite- nį, gruodžio 13 d., Lietuvių 
! tui, kuris irgi gausiai prisidė- Darbininkių Susivienijimo Am- 
I jo prie to darbo, kaip kad au-jerikoje narės rengia vakarie- 
t kų rinkime; talkon atėjo ir 'nę pasitikti bedarbių delega-j

i doravičių, A. šimanską, Bekam
pį ir Seną Vincą, kurie norėjo 
užkariaut tą konferenciją delei 
prieškomunistinės sklokos, o ne- 

I pavykus, bandė sugriauti; o kai į 

ir tas nepasisekė, tada išmar-; 
j savo viso devyni ir laikė atski-1 
i ra “konferenciją,” kuomet pa-į 
isilikę 39 delegatai tęsė savo le-( 
galę apskričio konferenciją.

Tad ALDLD. 28-tos kuopos1 
nariai savo susirinkime lapkri-j 
čio 30 d. vienbalsiai užgyre šeš- 

39-nių delegatų 
i Philadel-1 

..... t phijoj, lapkričio 22 d., o pa-j ir drūčiai veikia; tik pvieško- 
ir kuopa išnešė smerkė prieškomunistinės opo-• munistiniai sklokininkai nei ko 

zicijos žygius. 
28-tos kuopos 

taipgi pilnai užgyre ________ _
Lietuvių Darbininkų^ Literatu-lnP\Ų11’ 
ros Draugijos Centro Komiteto i 
pasielgimą, kuris, pagal orgam-1 Paskutiniais jaikais čia dau_ 
zacijos įstatus, paskelbė atska-; giausja buvo rūpintasi tai ai-i 
los konferenciją nelegale; ir kanųjų bedarbių maršavimu,J rengiamos prakalbos net dvie-Į 
sykiu ALDLD. 28-ta kuopa pa-; kur į§ Worcesterio ir apielin-I jose vietose; 2 vai. -po pietų : pašelpimų 1/ i ri Ir n rl n 4- 41 r, TZ* 1 _ • _ . 1. • 1 11 • 1 IT 1 T _ . 1 _ — _

WATERBURY, Conn.— A. 
L.D.L.D. 28-ta kuopa savo su
sirinkime, laikytame 30 d. lap-i 
kričio, po num. 774 Bank St., į 
Waterbury, Conn., apsvarstė 
įvykius, kurie pasireiškė laike, 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos šešto t0 Apskričio 
Apskričio Konferencijos, įvykti- j laikytą konferenciją 
sios Philadelphijoj, Pa., lap
kričio 22 d.; i 
protesto rezoliuciją prieš opor
tunistus sklokininkus, to ap-‘ 
skričio ardytojus.

Mes pasmerkiame Pruseikos, 
Butkaus, Strazdo ir Jankausko 
vadovaujamą prieškomunistinę 
opoziciją, kuri visur bando 
griauti darbininkišką judėjimą; 
mes išnešame pasmerkimą prieš 
tų renegatų pasekėjus, J. Ben-

organizaciją.
Komisija:

J. Strižauskas
J. Švinkimus,
L. Munkienč.

bančius darbininkus.
Tą pačią dieną, sękmadie-

i Worcester!© Draugę ir iri 
( ' Pritarėjų Veikimas

WORCESTER, MASS.—Ku
rie draugai įstoję į veikimą, tai

t ___  ____  __ ____  Kemzu-
Nors delegatai ir buvo iš-j ir muzikalė programa. Komi-i ra nuėjo pas vietos spaustuvi- 

'leisti į Washingtona, bet mūsų įsija Y-"- — -' —
į rankos nėra nuleistos. Gruo- j pritarėjus į šį vakarėlį, ir iš-;
jdžio 7 d. prie miesto valdybos igirsti, ką delegatai papasakosi 
Į rūmo 1 
Į prakalbos." 
; bedarbių reikalams aukų rink-(patyrė visame tame žygyje.

; pradedanti 
nuo 9'vai. iš ryto, rinkėjai iš- Į 

įeis iš svetainės po num. 29 
(Endicott St. Komisija kviečia 
(visus pritariančius prisidėti 
(prie šio darbo.

Gruodžio 13 d. taipo pat yra

buvo surengtos didelės į iš Washingtono ir kokia buvo j Kriaučiuną. 
bos." Taipgi ruošiamės ' jų kelionė, ir ką jie abelnai i s]auskaj jį.

įjos nekelia, kad padėti kokia-1.. , ... ,■ i u- • i -v, 1 . iti gruodžio 13 d.;susirinkimas ]me darbininkiškame veikime ; o, > ..
Amerikos Illet -Ūh kurie nei duonos j 

ir taj pasirodo priešių-j 
(gi kovingam darbininkų veiki-'“ i . •

A. S.

BOSTONAS IR AP1ELINKE
MONTELLO, MASS.

Pradžioj gruodžio
„ , ...... J draugijų

reiškia, kad Centro Komitetas' kės buvo pasiųsta į Washing-‘vienos prakalbos įvyks po No. ' Vienybės Draugija ir vėl nepa

Dienraščio “Laisvės” Koncertas
Sek. Nedėlioję, 13 d. Gruodžio=Dec., 1931 

BROOKLYN LABOR LYCEUM, 949 Willoughby Ave

'M

Prisirengęs su naujom d ainom atidaryti šio koncer to programą

elgtis.
Namo Draugo- 
buvo apkalbė- 
Mat, d žen i to

jam

kams savotiškai
Liet. Tautinio 

vės susirinkime 
ta apie algas, 
rius gauna $64 į mėnesį, 
tapo numušta $15, o finansų (skaitlingai atsilankyti, 
raštininkas gauna $20, kaipo, 
dovaną. Kiti visi dirba už dy-1 
ką. Po mitingo nekurie “ver-1 
kė,” kad bolševikai “kapoja ai-; 
gas.” Tikrenybėje jam užten-l 
ka $50 į mėnesį ,nes yra pavie
nis senas žmogus, o prie to apie paskelbė, kad Šiemet pasta, 
kelis tūkstančius dar turi ban- duosianti apie $150,0Q0,000 
ke ir bijo, kad nesubankrutuo- deficito.
tų bankas su jo pinigais. Jam ___________________
tiek algos užtenka, ir jis never- NU§0Vg MOTERĮ PLĖŠI- 
Kia. KP

Drg. Beniulis pasiųsta į Wa-
shingtoną su bedarbių ’ delega-1 ^'Scramento, Cal.—Jauna 
cija. Tūli asmenys kalba, buk ! moteris M. Hicks, iš Pasco,' 
jis esąs bagotas, turįs nuosavą; Wash., bandė apiplėšti ŽD’ 
namą, ir jam, esą, nereikėjo • balo stoties savininką W. J; 
vykti į Washingtona. Dar pi’j-į Halsey. Maty dama, kad sa- 
simena, kad jis išėmė po kaucį-1 . - C nripčinaci nradėio’ 
ja drg. A. Bimba 1926 metais. 1) in.in. .1.k l',in”1 ’’ Pr^aeJ® ,

- -- — Tas atsake 
ir plėšikė Ii-

Montello Komunistas.

PAšTOS DEFICITAS
Washington.—Pastos de* 

partmento galva Brown

Bimbos skundikas (tūli jį vadi- S .U Šaudyti, 
j na “žemaitišku Cibuku?') net taipgi ŠŪV’A 

į angliškus laikraščius padavė ’ kosi nušaut:

OOOOOO^C^XXX^OOOCXXXX^OOOO1

S. L A. NARIAMS 
• •> I J-j i? < .» ; - ‘ v

DEL NOMINACIJŲ I PILDOMĄJĄ TARYBĄ
S.L.A. nariai darbininkai! Ginkite savo reika

lus;’ Statykite į Pildomąją Tarybą tokius S.L.A. 
narius, kurie priešingi dabartinių S.L.A. popų 
pragaištingai politikai. Darbininkų Opozicijos 
Komitetas pataria visiems nominuoti sekamus iš
tikimus ir kovingus S.L.A. narius į Pildomąją 
Tarybą:

Prezidentas—J. GATAVECKAS,
S.L.A. 128 k p. narys, Carnegie, Pa.

Vice-pręz.—M. MOCKEVIČIUS, ;
S.L.A. 116 kp. narys, Swayersville, Pa.

Sekretorius—J. MILIAUSKAS,
S.L.A. 286 kp. narys, McKees Rocks, Pa.

Iždininkas—P: MAŽEIKA,
S.L.A. 35 kp. narys, Wilkes-Barre, Pa.

Iždo Globėjai:
J. BACVINKA,

S.L.A. 164 kp. narys, Frackville, Pa.
K. ARISONAS,

S.L.A. 33 k p. narys, Plains, Pa.

SLA. DARBININKŲ OPOZICIJOS KOMITETAS
P. O. Box 144. McKees Rocks, Pa.

ESTHER LESS, Žymi Sovietų Kontralto
Nuo pirmos dienos proletarinės revoliucijos dainavo ir 

vaidino Pirmame Revoliucijos teatre, O paskutiniais lai
kais dainavo geriausiame* Maskvoje teatre Stadiume 
Maskvos Dailės Teatrų. S.S.R.S. pilietė. Ant laimės tu
rime progą ją girdėti “Laisvės” koncerte.

POLINA DAGMAROVA, Sovietų Sopranas
Ji yra plačiai žinoma Sovietų Sąjungoje kaip pirma

eilė teatrų dainininkė. Ją puikiai pažįsta net ir Karo
lis Požėla, geriausias lietuvių ristikas. Jis, pamatęs skel
biant ją dienraštyje, išsireiškė: “rūpinsiuos būt ‘Laisvės’ 
koncerte. Dagmarova gera dainininkė.”

S. KOTLAR, Sovietų Baritonas
Atsižymėjo kaipo geras dainininkas, tarnaudamas So

vietų Raudonojoje Armijoje. Vėliaus dainavo įvairiuo
se teatruose Sovietų Sąjungoje. Mes jį girdėsime “Lai
vės” koncerte.

JAŠA SHAFFRAN, Puikus Basas
Jis dainuos solus mūsų dienraščio koncerte. Ameriko

niškoje scenoje jis jau plačiai pagarsėjęs kaipo solistas. 
Lietuviai darbininkai turės progos įsigėrėti Brooklyn 
Labor Lyceum Svetainėje.

šiame koncerte bus įdomus kvintetas, tai kavalkas iš Š* 
dainininkų, kuriame dalyvaus šios ypatos: POLINA
DAGMAROVA, S. KOTLAR, ESTHER LESS, JACK 
SHAFFRAN ir B. ALPER.

O KĄ MANOTE APIE SO. (BOSTONO LAISVĖS 
CHORO KVARTETĄ?

Daug girdėjote apie dainininkus ir artistas: Ig. Kubi
liūną, tenor-baritoną; Juliją Rainardienę, Soprano, V. 
Bubliūtę, Alto, ir A. Juodaitį. Gfeit’ turėsime progos 
juos išgirsti dainuojant “Laisvės” koncerte.

AIDO-LYROS CHORAS DVIGUBAI PADIDĖJO
šio rudens sezonu Aido-Lyros Chloras veik dvigubai pa

didėjo. “Laisvės” koncerte jis dainuos revoliucines dai
nas.

SIETYNO CHORAS IŠ NEWARK, N. J.
duos labai įdomų operetišką aktą iš industrijų ir darbi
ninkų kovų su parazitų klesa. Kapitalizma vaidins šo
kikė EDITH SEGAL.

jsitemykite, kad koncertas įvyks

NEDĖLIOJĘ, 13 D. GRUODŽIO (DECEMBER), 1931
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 Willoughby Avenue., Brooklyn, N. .Y.
Prasidės 3:30 Vai. po Pietų

Tikietai gražiai ^platinasi. Jūsų pačių labui patariame 
tuojaus įsigyti tikietus, nes sėdynės numeruotos. Išanks- 
to imdami tikietus, apsirūpinsite geresnėmis .sėdynėmis;

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 ' IK NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktj ant trečių lubų, oringam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiska Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.
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MASKVA, MASKVA, TU UGNINĖ!
pasitaisykime:. Tokie milingai 
juk yra labai: svarbūs darbi- 
ninkiškafri judėjimui ir mes
• 5 ’ i - • k . .juose

WORCESTER, MASS, Ji
Tarptautinio Darbininkų Apsiayni- 

mo 13-tos kuopos susirinkimas bus

NEWARK, N. J HARTFORD, CONN
Liet ir D.D. Nariams

zt(Pabaiaga)
Iš vienos pusės—kapitalistiniam pašali

me amžiną subankrūtavimą re- 
Antrojo Internacionalo didvyrių, 

iki šiol dar kas manė, kad reformis- 
tai-social-fašistai siekiasi prie socializmo,

formistu

j gyvuoja Kominternas—kovojąs štabas pa
saulinės proletarinės revoliucijos!”

“Krizis kapitalistiniuose kraštuose atne
ša badą dešimčiam milionų bedarbių! Gi 
SSSR bedarbė visiškai panaikinta, darbi
ninkų būvis gerėja! Visų kraštų darbi-

MONONGAHELA, PA

tai šiandien, po įvykių Anglijoj ir akliau-1 ninkai! Nugriaukite kapitalizmą ir eikite 
sias už akliausį jau gali matyti, kad tai ituo keHu, kuriuo eina Sovietų Sąjungos 
•melas, ne tiesa! ’ j darbininkai!”

Iš kitos pusės revoliucinių darbininkų-1 
marksistų-leninistų Partijos vadovaujama 
šalis stebuklus atlieka socialistinėj kūry
boj. Chinijcj Raudonoji Armija laimi; vi- . . v. . v

. sam kapitalistiniam pasaulyj revoliucinis demonstrantų, dar tik žygiuojančių į Aiks- 
darbininkų judėjimas stiprėja ir plečiasi! ^’TZ J . . 1 _ A M X-J

Iš vienos pusės matome kapitalistinį pa
saulį galvotrūkčiais besiruošiantį prie nau
jos imperialistinės skerdynės. Imperialis-

mas bus penktadienį, 11 gruodžio,! Liet. Sūnų ir Dukterų Draugijos 
po No. 79 Jackson St., 8-tą vai. va
karę. Visos narės ateikit, yra svar
bių reikalų aptarti, nes šis susirinki
mas bus metinis.

Org. K. Žukauskiene.
(291-292)

L.D.S.A. IV RAJONO
KUOPOMS

L.D.S.A. IV Rajono pusmetinė kon
ferencija bus sekmadienį, 27 gruo
džio, International Hali, 427 Lacka
wanna Ave., Scranton, Pa. Prasi
dės 12-tą vai. dieną. Visos kuopos 
išrinkit delegates, kurios gali kalbė
ti, nes iki šiol konferencijos būdavo 
be gyvumo, 
ne visos kuopos 
tat nors į dabar 
ciją pasirūpinkit

j metinis susirinkimas bus ketvirta- 
| dienj, 10 gruodžio, Labor Lyceum 
.'svetainėje, 29 Lawrence St., 7:30 
. vai. vakare. Visi nariai būtinai da- 
i lyvaukit. Kurie nedalyvaus, tie tu- / 
rėš užsimokėti $1.00 bausmės. Bus 
renkama valdyba sekantiem metam.

L.S. ir D.D. Sekr. J. Kazlauskas.
(291-292)

DETROIT, MICH.
LINKSMAS VAKARAS

A.P.L.A. 47-ta kuopa rengia 
teatrą ir koncertą sekmadienj, 
gruodžio Draugijų svetainėj, 
Junction Ave. Bus suloštas

sekmadienį, 13 gruodžio, Lietuvių 
svetainėj, 29 Endicott St., 10:30 vai. 
ryte. Visi nariai ateikit, bus ren
kama nauja valdyba. Yra ir kitokių 
svarbių reikalų aptarti.

Organizatorius.
(292-293)

philadelphiaTpa.
L.D.S. 5-tos kuopos susirinkimas 

bus pirmadienį, 14 gruodžio, Rusų 
Name, 995 N. 5th St., 8-tą vai. va
kare. Visi nariai ateikit, turime 
svarbių reikalų aptarti. Pasistengkit 

mokesčius užsimokėti.
Sekr. S. Lcščius.

(292-293)

NEWARK, N. J.
Šaunus Bąlius

Amcr. Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos 5-ta kuopa rengia 
smagų balių šeštadienį, 12 gruodžio, 
Kubio svetainėj; 79 J.ackSon St. Pra
džia 7:30 vai.„vakarei ' Thi bus sma
giausias pasilinksminimas, tędel kvie
čiame visus atšilankyti, nepraleisti 
šios progos. Gera Collegiate Rev
elers Orchestra grieš įvairius šokius. 
Įžanga tik 35c,ypatąi.

Rengėjai.
. į j ■. |( 292,294)

PHILADELPHIA, PA.
A.Ž.V. Draugijėlės susirinkimas 

bus sekmadienį, 13 gruodžio, Rusų 
Name, 995 N. 5th St., 11 vai. ryte. 
Tėvai 
naujų

Apie Bedarbių Delegacijos 
Pasitikimą

Gruodžio 5 d., 8 :50 vai ry
te pribuvo 30 trokų ir trys au
tomobiliai bedarbių delegatų, 
keliaujančių į Washington^. 
Delegatų galėjo būti virš tri
jų kelionė, ir ką 'jie abelnai 
tiktai penkiolika žmonių. Be
darbių delegacija stovėjo tik 

Gi bedarbių 
šiame miestelyje yra apie 200. 
Susirinko keli lietuviai, keli 
italai darbininkai, pora anglų. 
Tai labai peiktinas ■ dalykas, 
kad vietoj darbininkai nesusi
rinko pasitikti maršuojančių j 
Wąšhingtoną kovoti už bedar
bių apdraudą.

šis miestukas daugiau apgy
ventas italais; taipgi yra ne
mažai ir negrų. Bedarbiai 
skursta, kaip ir kitur. Yra to
kių, kuriems uždaryta gazas, 
elektra ir vanduo. Keletas iš
mesta iš stubų už n'egalėjimą 
užsimokėti raudos. Mieste su
ėjus daugelis nusiskundžia, 
kad neturi ką valgyti, neturi 
drabužių apsivilkti. Bet ne
stoja į kovą, neina reikalauti. 
Kažin, gal laukia, kad dievas | 
ką “duotų iš dangaus.”

Darbų nėra. Kurie ir dir- j

ir

pereitą konferenciją 
prisiuntė delegates, 
šaukiamą konferen- 
išrinkti ir prisiųsti.

Rajono Sekr.
(290-292)

Einame kitom, gatvėm—tolyn nuo Rau-^kelias minutes, 
donosios Aikštės. Visur masės proletarų—

Kada jos pasieks Aikštę! Dar už poros- 
trijų valandų!

Tvarkdariai—patys darbininkai ir mili-
tų vyriausiu tikslu yra užpuolimas ant So- cijantai. Nepaprastas mandagumas ir pa
vietų Sąjungos ir jos sunaikinimas. Manžū- kantrumas tų draugų raudonųjų mihci- 
rijoj Japonų imperialistų žygiai šiuo tarpu jantų!
kaip tik ir parodo tai, prie ko imperialis
tai siekiasi.

•Iš antros puses jaunutė Socialistinė So-1 kės. Amerikoje ar kitoje kapitalistinėje
vietų Sąjunga, kuri dar tik nesenai padėjo * šalyj tokiam atsitikime matytum policijan-
ginklą ir pradėjo atstatyti sugriautą carų : tus buožėmis vaišinančius praeivius, kei-
ir imperialistų interventų kraštą ir. kuri! kiančius negražiais žodžiais, čia ne!
tiesia pagrindus socializmui, tai visa mato i “Draugai, piliečiai,” milicijantai kreipia-
ir jaučia ir todėl tatai aiškina savo darbi- si. “Matote, kad negalima praeiti! Drau- 
ninkams, ruošia juos būti pasirengusius! gai, pagalvokite patys, ką darote, kur ei- 
ginti savo iškovotą galią nuo imperialistų i nate. Jūs nemaži! Tvarkykitės, piliečiai.
neprietelių. Podraug ji šaukia visus pa- čia negalima praeiti! Ne! Traukitės at-iba po dvi tris dienas į savai- 
saulio proletarus budėti, nesnausti, bet ko-1 gal...” p?’ su tokiuo uždarbiu ne-
voti prieš kapitalizma ir būsima imperia-! r , ......... . . • Įgalima pragyventi su šeimyna
r \ • p,. .. j Ir draugai piliečiai klauso. Minia atlez-ns penkių ar sesių narių. Islistini karą. O jei jis įvyktu—paversti ji l, > • > , ,. , , nno-.ini nilipėin knm» ' į ta. Vienas antrą ragina trauktis atgal, imnjos jau du menesiai negau-
L... u .a "v . . , i . ... i Tai proletarinė disciplina! Tai pavyzdysšitie visi požymiai charakterizavo 14-tas. tvarkos / 1 ’. J

Sovietu Sąjungos sukaktuves. Obalsiai, l1 Reikįa atsimi kad 7.tąj L kričio 
prakalbos, atvaizdai tatai visur uzakcen- Mas] ,gse išgili -0 d^iau ‘dvieju
tuotinai pabrėžo. Be daugelio kitų, seka- mi]ionų ž£oni(j! Ne vA gal |ie aktyvA 
niškasraudonas iškabai?m j demonstravo, bet visi būrėsi į centrą, vaik- 

((T .. . .. i ste svarbiomis gatvėmis. Sutvarkyti tokia> Japonijos, Europos ir Amerikos impe- • • • • j . K...
Ralistai veda politiką Chinijos pasidalini-;™’ JC1 »atl "esitvarkytų, butų nejma-; j, draugas Wilson, juodve.dis. | 

• v • i • i • • "XT* 11011 * d»mo ir uzsmaugimo chinų revoliucijos. Vi
so pasaulio proletarai! Ginkite Chiniją ir! Svarbu dar pažymėti vieną ryškų faktą:
neprileiskit užsmaugti Chinijos revoliuci- j fabrikų darbininkų kolonos, tarpe kitų Jo
ją! Tegyvuoja Chinijos, revoliucija! Ša-1 zungų-šūkių, nešė atvaizdus, savo udarnin- 
liri imperializmas!” ; kų-urmininkų, kurie pasižymėjd ihiciatyva,

“Lai gyvuoja Chinijos sovietai ir'hero-i darbu, aktyviškumu jų fabrikuose.
jiška Raudonoji Armija!” | Šitaip visa Maskva 7-tąją Lapkričio kve-

“Tiktai sovietinė tvarka gali išgelbėti į pavo revoliuciniu kvapu/ Degė revoliuci-
pasaulį nuo karo ir imperializmo, šalin
karo ruošėjus, imperialistus ir social-demo- minė tasai jau mirusiojo darbininkų dai-
kratus! Tegyvuoja sovietinė tvarka visa-'niaus Artūro Regračio Maskvai duotas pa
ine pasaulyj!” vadinimas: “Maskva, Maskva, tu Ugnine!”

“Pavysim ir pralenksim trumpiausiu lai-! yjj ’
ku technikoj kapitalistinius kraštus! Te/
gyvuoja bolševistiniai tempai!” ! Vakare, apie 7 vai. jau pradėjo ir tram-

“Jaunieji pionieriai! Spalio vaikai! Bū-[vajai veikti. Bet gatvės,neištuštėjo._ At- 
kit pasirengė tį
Lenino didįjį darbą, darba pasaulinio Spa-

’ lio!”
' “Po, vėliava bolševistinės partijos, josios

leninistinio CK, pirmyn linkui naujų lai
mėjimų! Kelkit vėliavą VKP(b)—organi
zatoriaus Spalio revoliucijos!”

“Lai gyvuoja XIV Spalio sukaktuvės!
Lai gyvuoja besiartinąs pasaulinis Spalis!”

“Visų kraštų darbininkai ir darbininkės!
Dirbančiosios masės ir pavergtieji koloni-

v^jujžmonės! _
revoliucijos sukaktuvių—aukštyn Lenino

^fv^iavą!” * (
“Proletarai ir pavergtieji viso pasaulio į balistinės tvarkos, stiprinimui Sovietų Są-į 

, žmonės! 4 Stipriau kovon prieš pūvantįjį’ jungos—pasaulio darbininkų ir visų pa-| 
' kafįit&Hzmą! Už proletarų diktatūrą! Te-'vergtų žmonių vilties ir įkvėpėjos!

Kai-kur rodosi jau ims pritvinkęs šaly- 
gatvis žmonių ir išsiverš, pridarys betvar- 

Amerikoje ar kitoje kapitalistinėje

ne-proletarine ugnimi. Iš čia man prisi-

kit pasirengę tęsti ir Įvykinti gyveniman pene! Jose minios darbininkų vaikščiojo 
t • i • i • • • i i i i i • • U r* ™ i»/-I 4 414 ■. ~ 4besigėrėdami iliuminuotu miestu, besi

džiaugdami savo pasiekimais.
Pilni teatrai svieto. Pašalietis tegul nė 

nemanė įeiti į juos. Visi perpildyti darbi
ninkais, kurie bilietus gavo tiesiai iš fabri
kų.

Aštuntąją Lapkričių—taipgi šventė. Vi
sų poilsio diena.

Ant rytojaus ugninė Maskva vėl ėmėsi 
už kasdieninio darbo. Fabrikai eina, dar- 

Dieną keturioliktinių Spalio bininkai, įžengdami į 15-td’s metus revoliu
cijos, skubi, bėga, pradeda dirbti ir dirbti 

‘po vadovybe Kompartijos budavojimui šo

ROCHESTER, N. Y

Visko po Biskį

mažiaus įnešimų, bet reikėtų 
daugiau dirbti, tai būtų dides
nių pasekmių. Reikia daugiau, 
dalyvauti tarptautiniame dar

bininkų judėjime po komunis-
. ' Rochesteris, kaip ir kiti mies j tų vadovybe. Mes neturime 

tai, susideda iš išnaudojamų-1 užsiganėdinti vien tuom, kad 
jų ir išnaudotojų, ir rašyti į> paaukojame dolerį kitą. Rei- 
darbininkiškus laikraščius bū-'kia ir.aktyvaus darbo; drau- 
tų galybė žinių; bet veik nieks jgai«

. . AepArašo. Trys mėnesiai at
gal Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
50-ta kuopa išrinko tris narius, 
kaipo korespondentų biurą, 
kad rašinėtų žinutes į “Lais
vę” ir “Vilnį.” Bet kur tas 
mūsų korespondentų biuras, 
kad nepasirodo su žinutėmis? 

Šičia sklokininkų kaip ir ne- 
,turime;'gal yra kokis vienas, 
bet viešai nepasirodo; sarmati-1 
jasi’ mat, pasekėjų neturi. 

—0—
L A.L.D. Literatūros Draugi

jos 50-tos kuopos susirinki
muose draugai galėtų daryti

r«.

—0—
Visi A.L.D.L.D. 50-tos kuo

pos nariai apsiėmė dirbti “Lais 
vės,” ‘.‘Vilnies” ir Darb. Lite
ratūros Draugijos vajuj. Bet 
ar daug mes pasidarbavome ? 
žiūrėkime, draugai, kad mūsų 
apsiėmimas neliktų tik bergž
džiais prižadais.

—0—
Dagelis kalba, kad “valiuo

siu į Rusiją, darbininkų tėvy
nę.” Bet ne daugelis iš jų no
ri šičia padirbėti bent kokia
me svarbiame darbininkų kla
sei veikime. Kai kurie sako,

“priklausyčiau prie Komunis-. 
tiį Partijos,^ jeigu' nedirbčjaii 
Pl’ie kriaučių ir nebūčiau narys 
A’malgambitų -Rūbšiuvių' Uni-- 
jos.” Reiškia, biięąi, kad, tą 
uniją valdanti’ socialistai neiš
mestų iš darbo. Bet, draugai, 
kur mes nedirbsim, ar prię 
griaučių, ar prie šiaučių, mes 
galim ir turim prigulėti Ko
munistų Partijai. Kai kurie 
geriau atvirai prisipažintų, 
kad “tingim.”

—0—
Lapkričio 29 d. buvo sūreng- 

tos prakalbos miesto svetainė
je, pasitikimui iš išleidimui be
darbių maršuotojų į Washing- 
toną. Darbininkiškos publi
kos buvo penketas šimtų. Apie 
kalbėtojus nieko nerašysiu, bet 
kur buvo lietuviai darbinin
kai? Tai buvo sekmadienio 
vakaras, visi turėjo gražaus 
laiko; pasiteisinti nei vienas 
negali. Draugai, bdnt atei&di

šaunų 
13 d.
3302 

vieno 
veiksmo veikalėlis “Pas Daktarą.”
Po teatrui bus koncertinė progra- į 
ma, o vėliau smagūs šokiai prie Afe
ros muzikos. Jžanga tik 25c kvie
čiame visus atsilankyti. Pradžia 7- 
tą vai. vakare. Rengėjai.

(290-292)

Didžiausia Darbininkų Savišalpos Organizacija

UETUV1Ų DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS)

ir vaikučiai būtinai ateikit ir 
kandidatų atsiveskit.

Komisija.
292-293)

lewistonTme.
Laike vakarienės pas d. A. ir S. 

Šilaikius, 26 lapkričio, per d. A. 
Laucių tapo sumanyta parinkti aukų 
streikuojantiems mainieriams. Sve
čiai sutiko ir aukojo šios ypatos: S. 
Šilaikienė, A. Laucius, L. Laučienė, 
M. Laucikė ir A. Martinkienė — po 
50c. Viso $3.00. Pinigai gauti ir pa
siųsti.

“Laisvės” Adm.

Turi Keturis Apsaugos Laipsnius:
$150, $300, $600 ir $1,000. Taipgi Tris Pašalpos 

Laipsnius: $6, $9 ir $12 j Savaitę

Apsaugos Mokestis pagal Amžių Aplikanto
Pašalpos mokestis po 30, 60 ir 90 centų i mėnesį 

pagal laipsnį

SHENANDOAH, PA.
A.P.L.A. 4-tos kuopos metinis su- 

paprastoj vietoj, 2-rą vai. po 
Visi nariai ateikit, bus ren- 

valdyba.
Komitetas.

(292-293)

CLEVELAND, OHIO
Corleto A.L.D.L.D. 57-tos kuopos 

priešmetinis susirinkimas bus penk
tadienį, 11 gruodžio, Kliubo'kamba
riuose, 4015 E. 141st St., 7-tą vai. 
vakare. Visi nariai ateikit laiku, 
bus renkama nauja valdyba, o dele
gatai išduos raportus. Atsiveskit ir 

i naujų nariu
Sekr. J. Graibus.

wilkeš?barrE pa.
t- •»! • i „ i AiP.L.A. 51-mos kuopos metinisJie aiškįno, kad tik pel kovą . SUgji-inkimas bus sekmadienį, 13 d. 
darbininkai gali iškovoti sau ! gruodžio, J. Zdanio name, 350 Lyn- 
geresni gyvenimą, o ne mal-jw^.(t Avc-> 2-r^ vai. »po. pietų.. Bus 
■S’ fc>"' , „„v rotilcfimn Irnnnnc valrlvnn ir svnrsto-davimu. BuVo' apie 50 žmo
nių. 1 Išrinkome ir Adeną, delet- 
gatą į Wąshingtoną, drg. Ed
ward Shmith, juodveidį. Tam 
tikslui aukų surinkta $1.60. 
Taipgi buvo renkamos aukos 
po stubas; surinkta apie šešio
lika ar;daugiau dolerių.

Ten Buvęs.

i sirinkimas bus sekmadienį, 13 gruo
džio, 
nictų.
kaina

narna nieko. Darbininkai vis 
laukia ,kas čia bus.

Gruodžio 3 d. turėjome susi
rinkimą East’Side Mononga
hela, Loząrai salėj. Buvo šau
kiamas prisirengimui pasitikti 
delegatus. Kalbėjo du orga-

i nizatoriai Nacionalės Mainie- i 
į rių Unijos, draugas Robinson !

renkama kuopos valdyba ir svarsto
mą kiti labai svarbūs reikalai, tat 
visi, nariai dalyvaukĮt. Pasištengkit 
ir mokesčius užsimųkėti, kad nelik-, 
tumėt skolingi už šiuos mėtiisl .U^abę 
gi meldžiu pribūti J;. StanlsloyjaitįJir 
tuos draugus, ką išpildėt ^aplikącij^^ 
įstojimui į šią kuopą..

Sekr. P.Į Maslaveskas.
■ i

Kiekvienas lietuvis darbininkas ir darbininke turėtų priklausyti 
savoje pašalpineje organizacijoje, kuri, ištikus nelaimei, jį, ją bei 
likusią šeimyną sušelps.

Del platesnių informacijų rašykite. į Centro raštinę sekamai:

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
273 Broadway Brooklyn, N. Y.

ROOM 102

7 Dienos į

LIETUVĄ
Greičiausi

Garlaiviai Pasauly

Į MENININKŲ ŽURNALAS
Lapkričio Laidos 

NEW MASSES Jau Gatavas
Tai specialis leidinys apie 

Sovietų Sąjungą
Daug straipsnių : yra žymių 

rašytojų, kaip tai:
Joshua Kunitz, Louis Lozow- 
ick, Leon Donnon, H. Rosen, 

Burck, Gellert, Gropper, 
Bard ir kitų

Lietuviai darbininkai, užsi
sakykite platinimui ir skaity
mui tą svarbų žurnalą

Jo kaina 15c kopija 
Prenumerata Metams $1.50

NEW MASSES 
63 W. 15th Street 

New York City

(291-292) 

easton; pa. ' j
A.P.L.A. 32-ros kopos lietinis ^su

sirinkimas bus sekmadienį,' 13 gruo
džio, Easton, Baking- Co. svetainėj, 
34-36 N.7th St.,'l-mą vai. po pietų. 
Visi nariai ateikit, yra svarbių rei
kalų iš centro. Senoji valdyba iš
duos raportą už šiuos metus, tat iš- 

i girdę raportą lengviau galėsime už- 
j sibrčžti planus ateičiai,- kad galėtu- 
j mc sėkmingiau veikti ir sustiprinti 
kuopą finansiniai.

Sekr. K. Bakanauskas.
(291-292)

bridgeportTconn.
Tarptautinis Darbininkų Apsigyni- 

■ mas. šaukią visų organizacijų narių 
! masinį susirinkimą sėkmacįienį, .1.3 
gruodžio, po No. 407 Ląfayette St., 
1 vai. po pietų. Bus svarstoma apie 
sukėlimą finansų del paliuosavimo. 
Mooney ir Billing, Harlano mainie- 
rių ir Scottsboro jaunuolių. Visų or
ganizacijų ir kuopų nariai dalyvau
ki.

BREMEN - EUROPA
■' •’ Puikus geležinkeliu susisiekimas iš 

BREMERHAVEN I LIETUVĄ
Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai gerai žino
mais Lloyd Kabininiais Laivais. Užsisakykit vietas 
pas vietinius agentus, reikalaudami Lloyd laivakorčių, 

suteikiant g'reičiausią patarnavimą.

North German Lloyd
57 Broadway New York

PRANEŠIMA] 
IŠ KITUR

HUDSON, MASS.
Vakarienė ir Šokiai

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo kuopa, L.D.S.A. kp. ir L.D.S. kp. 
bendrai rengia vakarienę šeštadienį, 
12 d. gruodžio, Lięt. Piliečių Kliubo 
svetainėj, 17 School St. Pradžia 7 
vai. vakare. Moterys darbininkės 
pagamins skanią vakarienę, o po va
karienei bus smagūs šokiai prie ge
ros muzikos. Kviečiame visus atsi
lankyti. Rengėjai.

(292-298)

HUDSON,MASS.
Du Metiniai; Susirinkimai

A.L.D.L.D. 103-čios kuopos susirin
kimas bus . sekmadienį, 13 gruodžio, 
Liet. Piliečių Kliubo svetainėj, 17 
School St. Pradžia 10 vai. ryte. 
Užsibaigus tani susirinkimui, bus 
Tarptautinio Darbininkų Apsigynįmo 
Apsigynimo 20 kuopos susirinkimas. 
Visi iminėtų kuopų nariai dalyvauki!, 
nes bus renkamą nauja valdyba ir 
svarstoma kiti svarbūs reikalai.'

Valdyba.
1 (292-293)

Komitetas.
(291-292)

McADOO, PA?
A.P.L.A. 5-tos kuopos susirinkimas 

bus sekmadienį, 13 gruodęio, papras
toj vietoj ir paprastu laiku. Visi na
riai ateikit, bus renkama valdyba.

M. P4 
(291-292)

bayonne~nTj.
L.D.S. 26-tos kuopos susirinkimas 

bus ketvirtadienį, 10 gruodžio, po 
No. ,197 Avc. E, kampas 19th St. 
Pradžia 7-tą vai. vakare. Visi na-, 
riai ateikit ir naujų narių atsiveskįt.

Sekr. A. Lukaiti^. { 
j • (291-292)

DETROIT,-mTČH. • ,
A.P.L.A. 47-tos kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 13-tą gruodžio; 
Draugijų svetainėj, 3302 
Avė., 10-tą vai. ryte, šis susirinki
mas bus labai svarbus, tat visi na- 

dalyvaukit. Bus renkama kuo- 
valdyba ir svarstoma kiti svar- 
reikalai. Atsiveskit ir naujų na- J

Sekr. V. Norkus.
(291-293)

SCRANTON,PA.
A.L.D.L.D. 39-tos kuopos susirinki

mas ' bus sekmadienį, 13 gruodžio, 
Winkelstein svetainėj, 112 "r 'r 
ket St., 2-rą vai. po pietų, 
riai ateikit, yra svarbių reikalų ap
tarti, 
ba.

Junction

riai 
pos 
bus 
rių.

no W. Mar- 
Visi na-

Bus renkama kuopos valdy- 
Sekr. K. Kubilius. 1 

(291-292)

JERSEY CITY, N. J.
A.L.D.L.D. 16 kuopos susirintimas 

bus sekmadienį, 13 gruodžio, Ukrai
niečių svetainėj, po pietų, tuojau 
po Laisvės Draugijos susirinkimui. 
Visi nariai dalyvauki!, yra svarbių 
reikalų . Bus apkalbama raportas 
iš buvusios konferencijos.

Sekr. J. Augutis.
r ' ■ y : / ... *('291-292) ‘

ROJAUS TABLTTAI yra labai pageidaujamas 
paliuęsavimas nuo slogų, kosulio, karščio ir galvos 
skaudėjimo. Jos paliuosuoja vidurius—pralaužia 
šaltį ii* prašalina slogų bakterijas. ----- - --
SLOGOSE YRA PAVOJUS—VISOKIOSE SLOGOSE—NES* JOS

VEDA PRIE PLAUČIŲ UŽDEGIMO t
ROJAUS RECEPTO TAB LETAI negadina vidurių ir nekenkia 

nervų sistemai, nes juose, yra iš didelio skaičiaus—ŠVIEŽIAUSIA 
^-TYRIAUSIA IR tA’BlkUSlAI VEIKIANTI—SUDĖTIS.

Jie yra išdirbami lietuvių įstaigo's' ir žmonių įvertinami visur.
Prisilengkite save prieš šaltį šią Žiemą, įsigydami dėžę ROJAUS 

TABLETŲ; turėkite juos savo nąmuose. Nelaukite—eikite pas sa
vo aptiekofių; reikalaukite' jų ir neimkite kitokių. Jei jis neturi jų, 
tai išpildykite žemiau paduotą kuponą ir pasiųskite mums.

Viena dėžė už 35c, trys dėžės už $1.00
Prašome prisiųsti man------------ dėžę ar dėžes ROJAUS TAB-

LETŲ už $_____ '__ _ kuriuos šiuomi prisiunčiu.

Vardas ' Adresas Miestas
Prašome prisiųsti mums vardą ir antrašą savo aptiekos.

BLUE ROSE LABORATORY .
69 Bond Street Elizabeth, N. J.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.
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Ketvirtad., Gruod. 10, ,1^31 Puslapis Penktas

JAU KELIOS DIENOS BELIKO IKI ‘L’ 
VAJAUS PABAIGOS; VISI VAJININKAI 

< SUBRUSK1TE IR LAIMĖKITE DOVANA

i Vokietijos Darbininkams 
Nukapotos Algos ant 10 
Nuošimčių

Septyni iš Dešimties
Bedarbiai Turi Badaut

Dar kelios dienos liko iki 
pabaigai dienraščio “Lais
vės” vajaus. Draugai ir 
draugės, stokite į darbą ir 
laimėkite dovanai kelionę į 
Sovietų Sąjungą.
‘ Štai ką parodo vėliausi 
daviniai apie vajininkų sto-

69
57
55.
43
30
27
22
21
21

vald-
1 d.

B erly n.—B rtieningo 
žia paskelbė, kad su 
sausio visiems Vokietijos 
darbininkams be jokios mie- 
laširdystės bus nukirstos 
algos ant 10 nuoš. Matote, 
visam kapitalistiniam pa
saulyje puolama ant darbi
ninkų gyvenimo.

ALDLD. 5 k p., Newark 
F. Grybas, Hudson, Mass. 
P. Bakas, Waterbury 
J. Vasiliauskas, Detroit 
ALDLD 145 kp., Los Angeles 
ALDLD 57 kp. Cleveland 
V. Stančikas, Easton, Pa. 
J. Mažeika, Cleveland 
ALDLD 162 kp., Toronto

. c. , Turinčių po mažiau balsų
Balsai šiuo sykiu neskelbiame.

ALDLD. 7 Apskr., Boston 644 
S. Petkienė, Great Neck 268 
Philadelphia 265
V. GlaubiČius, Wilkes-Barre' 201 
ALDLD 9 Aps., Shenandoah 174 
J. Gabužis, Binghamton 
S. Pietaris, Wilkes-Barre

Paėmus apskričiais. tai susi
daro taip:

Kanados Komunistų Vadai 
išimti po Kaucija

New York.—Taip vadina
mas “bedarbių šelpimo ko
mitetas”, valdžios įsteigtas, 
jau suregistravo iki šiol 
100,000 bedarbių. Komite
tas sako, kad septyni be
darbiai iš kiekvienos dešim
ties užsiregistravusių nebe
turi jokių šaltinių pragyve
nimui, tai yra, badauja. Tie 

1 darbininkai gatavi dirbti 
bile kokį darbą vien už pa
valgymą !

Tai Amerika! Tai turtin
giausia šalis pasaulyje!

Turi
ALDLD. 7 Apskritis
ALDLD. 12 Apskritis
ALDLD. 2 Apskritis'
ALDLD. 9 Apskritis

balsų
644
491

1 41Š
174

Katalikų Kunigas Vagis fažnyčįa,būtų (ni8ko ,ney9 ° kius. Juk mes turime lietu-
Grafteris ir Sukčius ■ vių kunigų, kurie yra ant 

daug daugiau apsišelmavo- 
ję savo parapijonams, vie
nok jie katalikų bažnyčios' 

katalikų bažnyčios viršininkų akyse yra didžiai, 
gerbiami dievo agentai. ■ 

'Kunigas Legnani pasiukva-

TORONTO.— Visi Kana
dos Komunistų Partijos va
dai, kurie buvo nuteisti il
giems metams kalėti, dabar 
išimti po kaucija. Už kiek
vieną užstatyta net po 20 
tūkstančių dolerių!

PATERSON, N. J.

NEW YORK.—Mario Le- 
gnani, i 
kunigas, sugautas vagiant 
Brooklyn-Manhattan Tran-, 
sit kompanijos 100 Šerų,, .. ....
vertės $1,700. Buvę šitaip: j ^Įjo an^. kapitalistų kiše- 
“tėvelis” turėjo 
tos kompanijos šorų

pasivogęs niaus. Jis užrustino bažny- 
blan- į čios viršininkus ir tuo būdu j 

kų ir jas išsipildė ant savoijam nuplėšė “palietus” iri 
i nuvilko kunigiškas drapa- 

būtų i nas. Kitais žodžiais sa
ne iš ten, j

II

. vardo.
Jeigu šis kunigas 

nusukęs ant tiek savo pa- : kant, vogė, bet 
rapijonams, tai katalikų i kur būtų saugu.

ALDLD. 84 kuopos per
organizavimo susirinki
mas atsibus šeštadienį, 12 
d. gruodžio, 7:30>val. va
kare, po num. 3 Gover
nor St.

Visi nariai dalyvaukite, 
nes bus renkama kuopos 
valdyba, delegatai į II 
Apskričio konferenciją ir 
bus sutvarkyta kuopos 
reikalai.
. ALDLD. Centro Kom.

MMMMM •utim rh iw m m

Darbininku Kalendorius
Jau Atspausdintas, Reikalaukite J®

1932

Draugijų literatūros agentai 
ir visi tie draugai, kurie plati
nate literatūrą tuojau siųskite 
užsakymus.

METŲ KALENDORIUS 13 PUSLAPIŲ
DIDESNIS Už ŠIŲ METŲ, O KAINA TA PATI 

KAIP ŠIAIS METAIS

. Knyga iš 205 Puslapių
Kaina 25 centai i

Turime džiaugsmo paskelbti, 
jog šisai metraštis kalendo
rius yra labai turiningas. Įvai
rių informacijų ir straipsnių iš 
politikos, ekonomijos, medicinos, 
gamtos mokslo ir kitais klau
simais yra apsčiai.

PUIKI NUOLAIDA PLATINTOJAMS

KAINA:
Nuo 3 iki 5 kopijų ................. 20c kopija
Nuo 6 iki 10 kopijų .........  18c kopija
Nuo 11 iki 20 kopijų ..;.......... 17c kopija
Nuo 21 iki 24 kopijų , ............16c kopija
Nuo 25 kopijų ir augščiau ... 15c kopija

KURIE KARTU SU UŽSAKYMAIS PRISIŲSIT 
IR UŽMOKESTĮ, TIEM BUS APMOKĖTA PER

SIUNTIMO LĖŠOS
B2 jokio atidėliojimo užsakymus siųskite žemiau 

paduotu antrašu:

“LAISVE”
46 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.

m.,,.,. , ......ii ■ u, ............. I ——I . ■ ——■ T ' |

vaistine. Bet tuos vaistus, BIZNIERIAI GARBINKIT’ 
Kurių nėra toj vaistinėj, 
darbininkai turi nusipirkti 
savo lėšomis. Be to darbi
ninkai tam tikrą laiką gali 
naudotis karo ligonine. Bet 
štai darbininkas Strungis 
buvo sergantis išmestas iš 
karo ligoninės. Jis būda
mas k a r eiviu tarnavo 
aviacijoj, kur nustojo savo 
sveikatos. Po pasiliuosavi- 
mo iš kariuomenės jis pasi
liko ten pat dirbti. Atidir
bęs tris mėnesius, susirgo 
ir jį nugabeno į karo ligo
ninę. Kiek laiko pagulėjęs, 
jis'tapo iš ten išmestas, Na
mie darbnink^s ’ mirė, nes 

. neturėjo1 jokios medicinos
pagelbos.

i. ' 1 ,

ĖS “LAISVĖJE”

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- t 

listas išgydo įvairias kojų Ii- f.v 
ęas, patinimus, gyslų ir są- K) 
narių įdegimus be operaci- K>l 
jos taipgi ir kitas ligas, jį/ 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 vai. po pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 
11 iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.

IŠLAIMĖKITE
Ekskursiją į SoVietų Sąjun-

♦ gą Dykai

Ispanijoj Neramumai,
Eina Areštai ir Kratos i darbininkams žodžio

Madridas.—Ispanijos bur-
NEDUODA

KAUNAS.—Nesenai so-
žuazinė valdžia dreba už sa- cialdemokratai sušaukė įs- 
vo kailį, nes ji darbininkų teigtos suvienytos darbi- 
klasei nieko pesuteikė ir ne-: ninku ir tarnautojų prof- 
galėjo suteikti. Masės keli | sąjungos audėjų steigiamą- 
mėnesiai atgal nuvertė ka- į susirinkimą. " Atėjo iš 
raliaus valdžią, įsikūrė bur-; viso apie 50 darbininkų, 
žuazinė respublika, bet dar-i Kai darbminkai norėjo kal
bininkams vargas pasiliko 
tas pats.

Sutraukta iš Afrikos ka-: negavusi 
reivių į Madridą ir daugelis i kalbėt. <“ 
darbininkų areštuota, ku- • demokratu

bet, jiem žodžio nedavė. 
Tuomet viena darbininkė, 

žodžio,, pradėjo 
Jai vienas iš socįal- 

i vadų sušuko: i 
riuos kaltina, būk jie norėję Į “tylėk, žyde.” Kai paskiau 
padėlioti bombas. Supran-; jar keli darbininkai pradė- 
tama,. tai yra paprasta lj0 be leidimo kalbėt ir pa- 

| policijos provokacija. j aiškint darbininkams sd. 
i ------------- - , skaldymo darbus, juos so-
Brazilija Mina Kav^cialiįai s” >p^el.ba3 į jsmete. Išmesti darbinm-

' . .. 'kai sušuko: “pardavikai,
Nacionalis Brazilijos Ka-1 darbininkų eilių skaldyto-

vos Trustas nusprendė peri 
melus laiko sunaikinti 12,- į 
000,000 kavos maišų, tai i 
yra, kas mėnuo po milioną ’ 
maišų. Tą daro tikslu, kad 
pakelti ant kavos kainas. 
Štai kokis tas “civilizuotas” 
kapitalistinis p’asaulis. De.- 
sėtkai milionų darbininkų 
badauja, o-buržuazija nai-Į 
kiną milionus maišų 1 
kviečių, rugių ir ____ _
reikmenų, kad tiktai pakel-| 

I ti kainas ir dar labiau api- j 
plėšti darbininkišką visuo 
menę.

______________ !____ _________

IŠ LIETUVOS
KARO LĖKTUVŲ 

DARBININKAI

■jai.

Iš

“Balsas”

VATOS FABRIKO
■ Prie vatos fabriko staty

bos (7 fortas) dirba 20 nuo
latinių darbininkų ir atski-; 
riems • darbams kartais!

cl llcll" I . , 1 • TA *
L kovos i11'1’isam.doma daugiau. Dar-Į 
“ kitokiu’ i bas labai sunkus. Trims į

- < I keturiems darbininkam ten-Į 
| ka aprūpinti cementu
Į plytomis 7—8 darbininkus, 
| dirbančius antram ir tre- 
Į-čiam augšte. Rangovai net 
į rūkyt darbininkam neduo- 
' da. Dirbt turi 10 vai. į die- 
! na. Už valandą gauna 50— 
80 centų ir už tą pat atly
ginimą darbininkai turi 
išeinamas vietas taisyt ir

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
G RA BOR1U S- UN D F.RTAK ER

14bnl«alMUoja ir laidoj* nvulraalua ant 
ritokių kapinių. Non..tiaji gnreanlo pa- 
tarnavimo ir cž žentą kainą nulifidimo 
valandoje kaukitės pa* maii« Eaa mana 
Calite evoti lotos ant viat ki'.- kapinių kao 
■ eriaoaioau vte</)«e Ir ai tt kalną. —

Oficialis organas Lygos delei 
Gynimo Negrą Teisių 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
ši dovana bus duodama tam 

darbininkui, kuris gaus dau
giausia prenumeratų. 
(Matykite Liberator, kad su
žinojus sekančias dovanas) 

SKAITYKITE
UŽSIPRENUMERUOKITE
Kainos: $1.00 už metus, 60c. 

už 6 menesius, 3Oc. už 3 me
nesius ir 3c. už vieną kopiją. 
Specialės kainos tiems, kurie 
užsisakys pluoštą virš 200 ko
piją. .

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 

nuliūdimo va
landoje fiauki- 
t?a pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway

SOUTH BOSTON, MASS. 
Residencija: 13 West 3rd Street 

Teh: So. Boston 0304-W

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

LIETUVIS GRABORIUS
L V

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 
Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkami ausi as ir 
už prieinamų kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašu: 
1439 SOUTH 2ND STREET 

PHILADELPHIA, PA. , '>,r

Telefonai: Bell — Oregon S186

/ Keystone — Main 1417

iri LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Karo lėktuvų dirbtuvėse , . . 
■dirba 70 darbininkų. Darbo V ’ 
užmokestis ne visiems dar
bininkams lygus. Yra 6 
kategorijos. Žemiausios ka
tegorijos dar b. gauna 180 . . .

i lit. ir augščiausios-320 lit. Obelių stotyj ir visoj linijoj 
į mėnesį. Be to, duodama i dirba apie 150—170 darbi- 
turintiems vaikų už kiek-jp^n^Ue _

e e •« ■»/» <-» v i vzx £7 i -i 4* ■« z-J •» zv.n/N I ■ <■* T'i

vieną vaiką iki 13 metų po į 
20 lit. mėnesiui. Butui ne- 

i vedęs gauna 10 nuoš. ir ve
dęs—15 nuoš. algos,

Geležinkeliečiai Vargsta
OBELIAI, Rokiškio aps

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Iš
mokite šio amato seniausioj ir geA 
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati-'j. . 
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
biliu Mokykla, kuri turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labailiaus. Ekspertai instruktoriai.
prieinama# patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, įiinant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe- 
į cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.
! Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie- 
; niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

I NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street NEW YORK, N. Y.

Visi yra padieniai 
ir gauna 5 lit. i dieną. Dar
bo sąlygos sunkios. Oficia
liai turi dirbti 8 vai. į dic-

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

S
n

Iki na’ kat faktinai dirba 10*--11 * 
1931 metų darbininkai gau7 į Y.a.^e^° meisteiis ver
davo taip vadinamų trime- icia 
čių, t. y., jei darbninkas ati-; 
dirba 3 metus, jam prideda- T“ 
ma 10 nuoš: jo' pamatinės! ; 
algos, bet nuo 1931 metų' . 
tai panaikino. Iš kiekvieno i 

' darbininko visada atskaito i 
i 6 nuoš. jo algos neva pensi-j

dirba 3 metus,
SCRANTON, PA. ' , 

PUIKI VAKARIENĖ 
Rengia, ; ; : ' 

jju sąskaitai, bet nieks tos A.L.D.L.D. 39 Kp. ir L.D.S.A.
• • • ’ 54-ta Kuopa

Nedėlioję
13 d. Gruodžio (Dec.) 1931

INTERNATIONAL HALL 
427 Lackawanna Avenue 

(virš Woolwiorth dešimtštorio) 
Scranton, Pa.

Prasidės lygiai 6-tą vai. vak. 
Buo puiki programa ir įvairių 
žaislų , todėl visi širdingai 
kviečiami atsilankyti.

Įžanga ypatai 75c' 
Vaikams 35c

pensijos niekad nemato, nes 
tam reikia atidirbti 25 me
tus, o tiek neleidžia dirbti: 
kad nereikėtų mokėt pensi
jos, randa įvairių priekabių 
ir atstato. Tie darbininkai, 
kurie dirba eskadrilijose, 
vasaros metu dirba beveik 
ištisas paras už tą pat algą.

■ IŠMETĖ SERGANTĮ DAR-
I BININKĄ Iš LIGONINĖS
i Lėktuvų dirbtuvės dąrbi- 

3|’ninkai naudojas kareivių’

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a J i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teątrams, ve
stuvėms, sporto pa- 

1 rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

L u t v in’s Hali- yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—-pirki-’ 
mui ir pardavimui •’ 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 3-8720

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
Avenue NEW YORK124 E. 14th STREET, Near 1st

Trumpu laiku išmokinami 
viHką kaa link AUTOMO 
GILIU MECHANIZMO 
Praktika ant vietoa.

_____ _ ______  elektriką Ir m«urnelUMi». ir važlavlmi 
Ir planą automobilio; mokinate dienomia ir vakarais lietuvių ir anglų kalbom 
Mokytojkia yra Žymfia ekapėrtal—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kit 
Leidimą (I.icenna) ir Diplomą gvarantuojame už mažą Ažmokeatj. Mee padedat 
kiekylėnam prly pirkimo karo. UžairaSymaa | mokyklą kiekvieną dieną nuo 8 ryt 
iki 8-tai. valandai vakaro. Nedėlioję <nuo 10 ryto iki 2 ‘vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
I2i E, Uth STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITI 

Telephone, Algonquin 4-404#

Iiardym*B, ('įtaisymai, miatatymaa, auprast

♦|:..>.i Nl",te MlhlH
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Dr. J. 1 Kaškiaučiaus Dovana laisvės’ LIETUVIS FOTOGRAFAS

Skaitytojams
Blizganti ir Raudona Programa laisvės 

Koncerto, Ateinantį Nedėldienį
^vienas iš atsižymėjimų šie- 1 Dainininkams ako mpanuos 
metiniame “Laisvės” koncerte, pianu Bernice L. šalinaitė, ir, 
gruodžio 13 d., ateinantį sek- į “believe me,” jinai pataikys, 
madienį, Labor Lyceum svetai- kaip nereikia geriau.
nėję, Brooklyne, tai bus trys Į Sprendžiant sulig to, kiek 
dainininkai iš Raudonųjų Ry-i tikietų draugai ir pritarėjai 
tų, iš Sovietų Sąjungos: S. Kot- užsisako į tolimas kolonijas, 
lar, Polina Dagmarova ir Jas-' tvirtiname, kad bus koncerte 
fir Less. Įdomu ir įspūdinga daugybė svečių iš įvairių toli- 
bus juos girdėti, kaipo solis-1 rųesnių vięt,ų. Daugelis va
tus; o kada jie sykiu su kitais žinos į koncertą, apart fpro- 
dvięm pirmos klesos daininin- gramos, dar kad pasikalbėti 
kais ims drožt sykiu dainų su vietiniais draugais apie dar

bininkų judėjimo reikalus; pa
sidalinti įspūdžiais ir patyri
mais, kaip įvairiose vietose bu
vo vedama kova prieš skloką 
ir kaip sklokininkai tapo nu
galėti; kaip kovingas darbinin
kų veikimas toliau skleisti ir 
gilinti prieš bedarbę, algų ka
pojimus ir t. t.

Be to, “Laisvė” ką sako, tą 
ir praktikuoja, ir todėl bedar
biai bus leidžiami koncertan 
veltui. Taigi dirbantieji drau
gai ir simpatikai, iš savo pu
sės, turi pasistengti skaitlin
gai suvažiuot į koncertą ir per 

liekamas dienas varyt

kvintetus, tai veikiausia nega
lima bus ramiai išsilaikyti krė
sluose ir prisieis “kilti augš- 
tyn.”

Bus ir daugiau dainininkų, 
pagarsėjusių jau ištolo, pav., 
South Bostono Laisves Choro 
Kvartetas, plačiai Amerikoj ži
nomas Jack Shaffran; taipo 
pat Amerikos armonikos mu
zikantų tūzas ir čampionas 
Ben Spregel. Bet nepamirški
me ir artimesniųjų. Tai New
ark© Sietyno Choras, kuris su
vaidins dailišką 
aktą su dainomis 
Raudonųjų šokikių.

operetišką 
ir šokiais ;

Gi didy- šias 
sis Brooklyno Aido-Lyros Cho- smarkią kvietimo ir raginimo 
ras, vadovaujamas H. Retike- kampaniją tarp kitų darbinin- 
vičiūtės, pasistengs neužsileis-! kų, kad visi dalyvautų toje 
ti nei jokiam kitam numeriui raudonoje iškilmėje, kokios 
tos turiningos blizgančios pro- dar jie nematę, 
gramos “Laisvės” koncerte. J. K.

Brooklyno ir Maspetho
Partijiečiai, Nepavėluokite į
Lietuviu Komunistų
Susirinkimą!

SMULKMENOS

; Dr. Kaškiaučius paraše la
bai naudingą darbininkams 
knygą ir padovanojo ją dien

oraščiui “Laisvei.” Gi “Lais- 
[vė” tąja knyga apdovanos 
savo skaitytojus, kurie užsimo
kės prenumeratą, visiem me
tam' $6.00. Ją gaus dovanai 
visi tie “L.” skaitytojai, kurie 
užsimokėjo visiem metam pre
numeratą nuo spalio -pirmos 
šių metų. Knygos antgalvis 
bus
PIRMOJI PAGELBA LIGOJE 

IR NELAIMĖJE
Ji ‘bus gatava pradžioje sau- Į 

šio' mėnesio, 1932 metų, 
kaina bus $1.00, tiem, 
norės pirkti. : > ■ .
• Draugas Kaškiaučius 
apie- šešis mėnesius laiko, prie 
to svąrbaus veikalo, kuris taip 
labai yra reikalingas darbinin
kiškai lietuvių visuomenei. Tą 
ilgo laiko savo triūsą Dr. Kaš- 
kiąučius paukojo darbininkų 
reikalus ginančiam dienraš
čiui.. Draugai, imkime pa
vyzdį iš draugo Kaškiaučiaus 
ir visi nors dienos kitos triūsu 
prisidėkime prie palaikymo sa
vo spaudos. Iki 15 d. gruo
džio (Dec.), “Laisvė” duoda
ma už $5 metams naujiems 
skaitytojams. Darbuokimės vi
si, kad prikalbinus savo kai-
___________ S___ —------------------------------------------------------------

mynus užsiprenumeruoti ją ir 
skaityti. Lai būna Dr. Kas- į 
kiaučiaus apie pusės metų sun-J 
kus darbas inspiracija plačio- ■ 
sioms masėms “Laisvės” skai
tytojų. Stokime į darbą nors ■ 
šiomis keliomis dienomis ir pa- 
sirodykime, jog ir mes taip 
pat rūpinamės savo dienraščiu, 
kaip iiv drg. Kaškiaučius.

Dr. Kaškiaučius jau nusipir
ko du tikietus į “Laisvės” kon
certą. Lai tas būna primini
mu visiem draugam, kad iš
anksto reikia įsigyti tikietus, 
nes sėdynės yra numeruotos.
I------- ------- ’

Jos i
L.D.S. 14 Kp. Susirinkimas j 
Maspethe, N. Y.

F o togra- 
fuojam ve
stuvių, šei
mynų ir ki- 
tokias gru- 

.L V.. -sMsa peš: atnau-
pjgsk jmąme se-

nūs ir kra- 
: J javus; ant

iffijgy p a reikala-
Įoraįaflk vimo eina-

m i namus 
fotografuot 

pagrabus tr rtarp grupes. Mūsų 
artistiški pozai ir šviesa yra pri
taikoma taip, kad fotografija 
išrodo, kaip gyva.

F. KLASTON’S STUDIO
499 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

kurie

dirbo

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 14-tos kuopos metinis 
susirinkimas įvyks ketverge, 10 
d. gruodžio, 8-tą vai. vakare, i 
pas d. Zablackus, 70-42 Link į 
Court, Maspeth, N. Y. Drau- 

igės ir draugai, būtinai daly
vaukite šiame susirinkime, nes [ 
turime daug svarbių reikalų. [ 
Taipgi turime rinkt kuopos ' 
valdybą ateinantiems metams, i

E. Bimbienč.
Sekr. I

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmius ir chroniškas vyrų ir 

moterų lii;as kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimų kraujo ir šlapumo.

DR. MEER
W. 441h St., Room 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 
iki 9 vai. vakaro

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Lack wanna 4-2180

156 302

8

SUSIRINKIMAI
Brooklyno Darbininkai!

Sueikite penkiadienio vaka
re, gruodžio 11 d., 8-tą vai. į 
Vienna Mansion, svetainę, 105 
Montrose Ave., Brooklyne, 
masiniai pasitikti alkanųjų be
darbių delegatu?., sugrįžusius 
iš Washington©, šalies prezi-

I Suėmė 24 Nuogalius I
NEW YORK. — Areštavo

i septynias jaunas moteriškes ir
■ septyniolika , vyrų, kurie buvo dentas ir kongresas atsisakė 

K suėję visa/nuogi, net be “fi? net išgirst reikalavimus tų be
gos lapelio,” daryti. gįmnasti- darbių delegatų, pristatytus į

II - į “sveikatos kultūros” kliu- Į Washingtona vardan dvylikos 
;be po num, 552 Sevėnth Avę.
-Juos laiko , po: $5 \parankos
i kiekviena iki teismd.

> < ’ —1—k-4-------u.' y $ ' t

Sutrempta Desetkai Vaiky
BROOKLYN' — Antradienį į

Labai svarbus lietuvių 
munistų Partijos narių susirin
kimas, iš Brooklyno ir Maspe-Ir~s 
tho, bus laikomas penktadie- ’ 
nio Yakare, gruodžio 11 d., 
“Laisvės” svetainėje, Brookly
ne.' Kiekvienas lietuvis parti- 
jietis turi jame dalyvauuY ir 
prašome draugus tėmyti, kad 
šis susirinkimas prasidės biskį: buvo keli desėtk'ai vajkiį šu-

■ . r. į , - nias išmestų iš darbo darbi-
prasidejo gaišias , Lahapibra , hpdarhiai ir su iais
judamųjų 
214 ,Į 
atre buvo 600. vaikų.

milionų bedarbių visoj šalyj. 
Nors: pati kapitalistinę tvarka
i^ jo§ valdžią yra kaltininke už

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Avė. < ' • • ;

Tarpe 12 ir 13 Ratvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ IJGAS ; ;• 
Valandos, paprastamos dienomis nuo 11 
ryto iki 1 po tpietų. Vakarais Įnuc 5 .iki 
8 )val. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 'iki 
2 vai. po pietų.

Tclcf. ALGANQUIN <-8294

prieš 7-tą valandą. I 
draugai, laiku, nei vienas ne
pavėluokite neikiek. Nes tą 
patį vakarą bus ir svarbus Be
darbių Tarybos šaukiamas ma
sinis mitingas. Mes turime sa
vo susirinkimą užbaigt į porą 
valandų ar trumpiau, kad pa
skiau galėtume nueiti į tą mi
tingą.

Liet. Kom. Frakcijos Sekr.

Sueikite, Į mįnc|žiota, sulamdyta,' ka'cfą

šią -milžinišką bedarbę ir cĮąr- 
bjo; rnąsių /kentėjimus—račiaus 

. ! Hoovėrio vyriausybė net ba^i- 
1 Ijasi jog njeko o nieko nedarys, 

kad sušelpti badaujančia^ mį-

, su jais

Sušalo Bedarbė ir 
Bedarbis

iš

-. Jaisras banarnoia ninkų. Bet bedarbiai,ir;si . 
[išvien eidami dirbantieji

5thrAvę.. ..Tuo,laiku te- [priverst išnaudotojus, ir jų v.al- 
r [džią suteikt bedarbiams tuo- 

jautinę parama iy įvest bedar- i vakare.
- •• Tnvn 1 biu reikaląi am i.

išvien eidami dirbantieji, gali

RIDGEWOODIEcIAMS
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

40 kuopos susirinkimas bus sekma
dienį, 13 gruodžio, Degulio svetai
nėj, 147 Thames St., 10-tą vai. ry
te. Visi nariai dalyvauki!., yra svar
bių reikalų aptarti.

Seki-. K. Ni'čiunskas.
(292-293)

“Laisvės”-“Vilnies” Vajininkų 
Paskutinis Susirinkimas

Nedėlioj, 13 d. gruodžio, kaip 9- 
tą vai. ryto, Lietuvių Darbininkų 
svetainėj, 920 E. 79th St., įvyks pas- 

įkutinis “Laisvės”-“Vilnies” vajininkų- 
darbuotojų susirinkimas. Draugai ir 
draugės, kurie galite nors trumpą 
valandą laiko pašvęsti darbininkiš
kos spaudos naudai, visi ir visos at
silankykite. Kartu iki tos dienos 
per1 tuos kelis vakarus pasidarbuo
kime, kad atlaikius Cleveland© gerą 
vardą. Pasirodykim.e, kad mes sto
vime su komunistine spauda ne tik 
žodžiais, bet ir darbais. Clevelandas 
turi pralenkti šiemet lĮetroitą!

Vaj Įninkąs.
(291-293)

mašFeth7n?"y.
A.L.D.L.D. 138-tos kuopos susirin

kimas bus penktadienį, 11 gruodžio, 
po No. 5407—69th Lane, 7:30 vai.

. Visi nariai ateikit, yra svar- 
aptarti. Taipgi turėsim 

išrinkti delegatus į apskričio konfe
renciją ir kuopos valdyba.

Sekr. O. Cibulsklene.
(291-292)

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV ,2“
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir moteris... 
Padarau išegzaminavimą krau
jo ir šlapumo. Esu specialis
tas chirurgas: ausų, gerklės, 
nosies ir žinovas akių.

Valandos nuo 10 iki 1 
Ir nuo 4 iki 8 vai. vakare 

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare. 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

JONAS STOKES S
Fotografas

šiuonh pranešu savo kostume- 
riams, kad Dėrkėlia^ sąvo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu

r < 512 Marion St., 
kamp. Broad- *

way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn,. N« Y. . • 

Naujoj vietoj t
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Dickens 2-1182

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

Telephone, Greenpoint 8-2820
Tele>hone, Itagg 1-4401

Į Išvogė $80,000
NEW YORK. — Iš G. S. 

‘ Brewsterio apartmento, 
j me augšte, po num. 740 Park 
, Ave., tapo išvogta $80,000 ver
tės deimantų ir kitų brangu- 
mynų. Vagis nusileidęs virve 

'nuo 18-to augšto ir įlindęs 
j pro langą.

16-ta-

NEW YORK. — Naktį 
gruodžio 8 į 9 Central Parke 
sušalo Annie MacGuire, bedar
bė ir benamė, apie 50 metų 
amžiaus moteris.

Tą pačią naktį sušalo neži
nomas benamis ant 28-tos gat
vės, New Yorke.

New York Mirror, trečiadie- j rungtynes. ■ 
n|, pranašauja, kad per žiemą 
galėsią mirt nuo bado ir šal
čio ,200,000 vien tik kūdikių, 
nekalbant jau apie suaugusius.

, Kąs, ar ne žmogžudžiai, yra 
tie i kapitalistiniai valdonai 
“Washington©, New Yorke ir 
kitur, kad jie atsisako įvest 
reguliarę bedarbiams pašalpą 
■iŠ valdžios ir turčių iždų ?

, Žmogžudiškas Sportas ,
NEW YORK. — Nesenai 

mirė Fordhamo Universiteto 
i futbolininkas Cornelius Mur- 
■phy; dabar veikiausia mirsiąs 
■ kitas smarkus futbolininkas to 
[paties universiteto, John Szy
manski. Tai pasekmės susi- 
žeidimų per žiaurias futbolo j

bių apdraudos pensijas, 
reikia tik gana stiprios masi
nės. organizacijos ir pasiryžu- 
sios kovos.

Tuo tikslu yra šaukiamas ir 
išis mitingas, ne tiktai išklau
syti bedarbių delegatų-mar- 
šuotojų raportus, bet ir pla
čiau organizuotis kovai už bū
tinuosius bedarbių reikalavi
mus.

Įžanga visiems veltui.
Williamsburgho Bedarbių

Taryba.
61 Graham Ave., 

Brooklyn, N. Y.

(i ------------------- -------------------------------- .

Malonus Riky ii!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegbs yra užlaikomos, vi-

i sur reikalaukite

Naujoki] Cigary
JONO ARBA

PETRO

Kainos po
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ

IŠDIRBYSTfiS.
CIGARAI

Graborius
UNDERTAKER

t.XWOTUVIV l>IKKKTO«l<>a

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA duonkepis, kuris turi 

patyrimą dirbti prie pečiaus, kepti 
ruginę ir baltą duoną ir roils. Refe
rence reikalingas nemažiau 5 metų. 
Atsišaukite tuojau. Joseph Klikunas, 
1608 N. Main Ave., Scranton. Pa.

(291-293)

PRANEŠIMAS

Petras Naujokas 
Savininkas

Linksma Naujiena
• Drauge, leisk man pakuždet 
į ausį linksmą naujieną! L.D. 
S. 101 Jaunuolių kuopa ren
gia puikią “masque ball” 27 
d. gruodžio. Bus trys dovanos 
už tinkamą apsirengimą—vie
na už gražiausią, antra už 
juokingiausią, ir trečia už ori- 
ginališkiausią. Brangus skai
tytojau, lai viena iš tų dova
nų tenka tau. Laiko del pri
sirengimo ne mažai.

Neužmiršk! Kostiumų ba
lius įvyks “Laisvės” svetainėj 
27 gruodžio (December). TK 
kietai parduodami išanksto už 
25c, o prie durų 35c.1 / -

Komisija.

ij >Au»a!kamuoja ir laidoja numlruaiiDJ* 
Įl xnt visokią kapiniu; paraamdo au- 

1 romobiliua ir karietas veselijoms, 
j ferikfct.yiioms ir paaivaŽinSjimanu.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y. 

--

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marey Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

mani laiuamainaiiiai iiaiiiaiiiaiuaiiiaiii imam

-; DjĖKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

Grafteris Mokyklų
Inspektorius

NEW YORK, —.Mokyklų 
inspektorius A. C. Kerwin yra

r, Mokyklų

teisiamas,! kad < paėmė $^1 
kyšių iš: kontraktoriaus ir už 
tai pavedė jam mokyklų’ tai
symo darbą. ■ r „ ' . ’

Bedarbių Tragedijos
į BROOKLYN. — < Atsisuko 
gazą, kad užsitrdškint 15 me
tų mergaitė, Frances Di: Gia
como todėl, kad jinai gėdijosi 
eit nuplyšus į mokyklą; o tė
vas yra bedarbis, su pačia ir 
astuoniais vaikais išviso. Li
goninėje mergaitė tapo atgai
vinta.

Skiepe tuščio namo po num. 
122 Ludlow-St., .New Yorke, 
atrasta beveik baigianti badu 
mirt bedarbė, našlė Mary San
to Carlo, 311 metų amžiaus.

. ‘ •>, ' j

Bendrovės Pinigų Vagis
NEW YORK.

Posėdis Lietuvių Darb. 
Susivienijimo Trečio 
Apskričio Tarybos

/ ■ ■ ’ n • - >

L.D.S. III Apskričio Tarybos 
posėdis įvyks .nedėlioj, ,13 d. 
gruodžio, - Į2:30- . vai. dieną, 
“Laisvės”: svetainėje.
) '• Drfaugrai, kurie įeinate į Ap
skričio Tarybą,, stengkitės lai
ku J pribūti ■ posėdin, kadangi 
randasi. daug , svąrbių dalykų 
aptarti.1 O1 įįo ..posėdžiui visi 
drauge galėsim eiti į “La’isvėš” 
koncertą.

Tarybos Sekr.
P. Baranauskas.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubaš | 
laiko sau už garbę pranešti Brookly- . 
no lietuvių visuomenei, suaugusiems ■' 
ir jauniems vyrams, moterims ir į 
merginoms, kad nuo lapkričio (No
vember) 7 d., kas šeštadieni, lygiai 
7-tą, vai. vakare, per visą žiemos se
zoną, bus rengiami šokių bei pasi
linksminimų vakarėliai savo nuosa
voj svetainėj, 80 Union Avė., kam
pas Stagg St., Brooklyn, N. Y. į

Įžanga vyrams 35c, moterims ir i 
merginoms tik 25c.

Kadangi visi žinote, kad šis kliu
dąs kiekviename savo parengime pa- 

. tenkina ’atsilankiusius, todėl visus 
pūolankiai prašome remt .šią suma
nytą pasilinksminimų pramogą, o 
mes esame tikri, kad kiekvienas at
silankęs bus užganėdintas.^
(Pasilinksminimuose grieš gera or- i 

kestrą liętuviškus-angliškus šokius, j
Nbosirdžiai visus užkviečia _ 1

Parengimų Komisija. ;

P. S. Jei draugijos, kurios norėtų 
turėti savo parengimus by kurį šeš
tadienį Kliubo svetainėje ,tai Kliu-

I bas uęleis svetainę tokioms drau
gijoms.

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga- 

i rus ne tik į artimesnius mie- 
i stus, bet ir j tolimesnius. 
! Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Didelis Barbenu Streikas

Areštuotas 
C. J. <Hilįbard, (Jirektorius Mo* 
dern Buildiąg ąijd lįoan Asso • 
ciatiori, kad jis’nusukęs $250, 
000.

Pirmadienį sustreikavo apie 
200 barberių Brooklyne. Strei
kas smarkiai plečiasi taip, kad 
dabar jau streikuoja apie 500. 
Manoma, kad streikas apims 
visą Didįjį New Yorką. '

Darbininkai kovoja už algų 
pakėlimą, nes daugely vietų 
barberiams t darbininkams {te
moka tik pę penkioliką dole
rinį savaitę. ; f : • ; j į' 
' 1 G B. Barbens.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
: Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray, ir
. patinusias, gyslas jčirškinimais

be
(NOTARY PUBLIC)

Patarnauju visiems 
skirtumo. Tolumas del ma
nęs skirtumo nedaro. Ma
no ofisas atdaras dieną ir 
naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas ma
ne, o patarnausiu kuoge- 
riausiai.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. T.

Phone, Stngg< 2-5043

DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J • BROOKLYN, N. Y.

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261

linam

viduriai užkietėję:
Kendrick's Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
šiais vaistais ‘neužtraukia papročio Ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natural} vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt sh vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina ...................................... ' . . . 60e., per paštą 65c.

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistini. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtines šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Mes

229

taip p»t turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių, 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA

Kiekvieną

Į P. J. KUNDROTĄ, Savininkas 
Bedford Avenwe Brooklyn, N. Y.

Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2360-3514

likirpkit i| skelbimą ir. prūsiąskit karta jnu išsakymu.
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